
VERMOPROBIAN 10+10 / 20+10 / 40+20
V našem přístupu k působení doplňků stravy se snažíme o podporu normálního 
fungování organismu. Tím navazujeme na starobylé vědomosti našich předků, kteří 
moudrost a sílu přírody běžně využívali pro znovuzískávání a udržování základních 
životních funkcí. Produkt VERMOPROBIAN je určen zejména k péči o trávicí 
a imunitní systém.

UŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ VERMO A PROBIAN

Pro normální fungování lidského organismu je nezbytná bezvadná činnost 
trávicího traktu. K té významně napomáhá přípravek VERMO, jehož složky tymián, 
a  hřebíčkovec podporují trávení, kurkuma navodí tvorbu trávicích šťáv a jaterní 
funkci, ořešák správnou a pravidelnou funkci střevního traktu. Oman přispívá 
k vylučování vody s nežádoucími látkami z těla, zázvor obsahující antioxidačně 
působící látky chrání organismus před škodlivým působením kyslíkových radikálů. 
Tymián, oman, zázvor a kurkuma zároveň podporují obranyschopnost, příznivě 
působí na imunitní systém. PROBIAN dodává tělu symbiotické kmeny baktérií, 
které přirozeně žijí v tlustém střevu a pomáhá tak obnovovat střevní mikroflóru. 
Střevní mikroflóra je pro normální fungování střev zcela nezbytná, zdravá a dobře 
pracující střeva jsou základem našeho zdraví – přes střeva se vstřebávají důležité 
živiny a vitamíny. Náročným vývojem se nám podařilo vytvořit vynikající přípravek, 
který je tvořen 10 probiotickými kulturami.

Nejdříve se užívá přípravek VERMO (tmavé kapsle), který přispěje k dobrému 
trávení, oslabenou střevní mikroflóru pomůže obnovit následné užívání přípravku 
PROBIAN (světlé kapsle). Kapsle tedy neužívejte najednou, ale postupně.

VERMO – tmavé kapsle

Složení přípravku VERMO:
Tymián obecný (Thymus vulgaris), Saturejka zahradní (Satureja hortensis), 
Černucha setá (Nigella sativa), Hřebíčkovec vonný (Caryophyllus aromaticus), 
Oman pravý (Inula helenium), Zázvor obecný (Zingiber officinale), Kurkuma setá 
(Curcuma longa), Ořešák černý (Juglans nigra).

Doporučené denní dávkování: 2 – 0 – 2
Užívají se 4 kapsle denně – 2 ráno a 2 večer. Užívá se ráno na lačno půl hodiny 
před jídlem a večer před spaním. Po užití přípravku večer již nepřijímejte žádnou 
potravu! Během užívání přípravku zvyšte příjem tekutin cca o 1 litr denně. Pro děti 
je dávkování 1 – 0 – 1.

Účinky přípravku VERMO:
• podporuje funkci trávicího traktu, usnadňuje trávení
• příznivě ovlivňuje stav a funkci střevního traktu
• působí proti širokému spektru bakterií



• vhodný při obnovení střevní mikroflóry
• podporuje obranyschopnost organismu, vhodný pro posílení imunitního systému

PROBIAN – světlé kapsle

PROBIAN je originální účinné probiotikum, které tělu dodává 10 symbiotických 
bakteriálních kmenů a jedná se tak o jedno z nejúčinnějších probiotik na trhu.

Složení přípravku PROBIAN:
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Bacillus coagulans, Bifidobacterium bifidum, 
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus.

Doporučené denní dávkování: 1 – 0 – 1
Užívají se 2 kapsle denně – 1 ráno a 1 večer. Užívejte s jídlem! Během užívání 
přípravku zvyšte příjem tekutin cca o 1 litr denně. Toto dávkování je vhodné pro děti 
3 – 10 let a dospělé do 65 kg.

PROBIAN je podpora střevní mikroflóry zejména po užívání antibiotik a léků. 
Vhodný pro lidi, kteří rádi cestují.

Je vhodné přípravek neužívat při jaterních a žlučníkových problémech, dále 
při poruchách srážlivosti krve, v těhotenství a při kojení, užívání případně 
konzultujte se svým lékařem.

V přiměřeném množství nevadí kombinace kúry s alkoholem, vše je čistě 
na přírodní bázi.

Upozornění:
Není určeno pro děti do 3 let. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek 
není určen k používání jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního 
stylu. Ve fázi Vermo doporučujeme omezit konzumaci masa a masných výrobků.

Způsob skladování:
Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte uzavřené, v suchu, mimo dosah přímého 
slunečního záření, při teplotě 10 – 25 °C. Chraňte před teplem, světlem, mrazem.

TENTO VÝROBEK JE DOPLŇKEM STRAVY. NENÍ LÉKEM, NELZE JEJ ZA 
PŘEDEPSANÉ LÉKY ZAMĚŇOVAT A NEMÁ SCHVÁLENÉ LÉČIVÉ ÚČINKY.
Nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Při kombinaci s léky 
se poraďte se svým lékařem.
Minimální trvanlivost a číslo šarže uvedeno na obalu. Notifikováno 
na MZe ČR.
Výrobce: NeoZen s.r.o., Komenského nám. 141/5, Třebíč, 674 01
Naše další produkty si můžete prohlédnout na:
www.neozen.cz


