
Zir-Fos 

 

SUPLIMENT ALIMENTAR PE BAZĂ DE BIFIDOBACTERIUM LONGUM BB536, FOS-

ACTILIGHT ȘI VITAMINE DIN GRUPUL B 

 

Zir-Fos este un supliment alimentar pe bază de bifidobacterii vii (tulpini de Bifidobacterium 

longum BB536, min. 5 miliarde per plic), fructo-oligozaharide Actilight și vitamine din grupul B.  

 

Ingrediente: FOS/fructo-oligozaharide Actilight; îndulcitori: sorbitol, aspartam; Bifidobacterium 

longum BB536; agent antiaglomerant: dioxid de siliciu; aromă de caramel (apă demineralizată, 

maltodextrină, gumă arabică, propilenglicol, alcool etilic, triacetină); clorhidrat de 

piridoxină/vitamina B6 (mono și digliceride ale acizilor grași alimentari); riboflavină/vitamina B2 

(mono și digliceride ale acizilor grași alimentari, amidon); clorhidrat de tiamină/vitamina B1 

(mono și digliceride ale acizilor grași alimentari); cianocobalamină 0,1%/vitamina B12 

(maltodextrină, citrat trisodic, acid citric).  

 

Bifidobacterium longum BB536 este unul dintre componentele principale ale florei intestinale 

umane. O serie de factori, cum ar fi utilizarea antibioticelor, stresul, digestia deficitară sau un 

regim alimentar dezechilibrat pot altera echilibrul florei intestinale normale și pot conduce astfel 

la tulburări gastro-intestinale.  

În astfel de cazuri, se recomandă utilizarea Zir-Fos. 

 

Fructo-oligozaharidul Actilight este un carbohidrat care trece fără a fi digerat prin stomac în 

intestinul subțire, unde este convertit într-un nutrient specific pentru creșterea tulpinilor de 

bifidobacterii. 

Vitaminele din compoziție aparțin complexului B (B1, B2, B6 și B12) și reprezintă 100% din 

valoarea nutrițională de referință (VNR*). 

*Valoare nutrițională de referință conform Regulamentului (UE) 1169/2011 

 

Recomandări: 

Bifidobacterium longum BB536 susține reechilibrarea florei intestinale.  

Fructo-oligizaharidele ajută la hrănirea tulpinilor de bifidobacterii. 

Vitaminele B1, B2, B6 și B12 contribuie la metabolismul energetic normal, în timp ce 

vitaminele B6 și B12 contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. 

 

 

Doza recomandată și modul de utilizare 

1 plic pe zi, preferabil între mese. 

Se pune conținutul unui plic în aproximativ ¼ pahar cu apă sau lapte. 

Se amestecă până la omogenizare și se administrează imediat după preparare. 

 

Atenționări 

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.  



A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 

A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. 

Acest produs poate conţine urme de lapte sau soia.  

Conține o sursă de fenilalanină. Contraindicat persoanelor cu fenilcetonurie. 

Consumul excesiv poate cauza efecte laxative. 

Este recomandat a se păstra produsul la temperatura camerei, fără a depăși 25°C. 

 

Prezentare: 

Cutia conține 12 plicuri (6 blistere a câte 2 plicuri). Greutate netă totală: 36 g. 
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