
ZirComBi 

 

Supliment alimentar pe bază de Bifidobacterium longum BB536, Lactobacillus rhamnosus HN001 și 

vitamina B6.  

 

ZirComBi este un supliment alimentar pe bază de Bifidobacterium longum BB536 (4 miliarde per plic), 

Lactobacillus rhamnosus HN001 (1 miliard per plic) și vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină 1,4 mg, reprezentând 

100% din valoarea nutrițională de referință/VNR). 

 

O serie de factori, cum ar fi stresul, istoricul de infecții intestinale, utilizarea inhibitorilor de pompă de protoni și 

a antibioticelor, digestia deficitară sau un regim alimentar dezechilibrat pot altera echilibrul microbiotei 

intestinale și pot conduce astfel la tulburări gastro-intestinale, ca, de exemplu, durerea abdominală asociată cu 

tulburări de tranzit, diareea infecțioasă, diareea călătorului etc.  

 

Recomandări  

ZirComBi conține o combinație de Bifidobacterium longum BB536 și Lactobacillus rhamnosus HN001 care 

favorizează și susține echilibrarea microbiotei intestinale. 

Vitamina B6 contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.  

ZirComBi nu conține gluten și este potrivit pentru persoanele cu intoleranță la gluten. 

 

Doza recomandată și modul de utilizare  

1 plic pe zi. Se pune conținutul unui plic în aproximativ ¼ de pahar cu apă, se amestecă până la omogenizare și 

se administrează imediat după preparare, preferabil între mese.  

 

Condiţii de păstrare  

A se păstra ferit de lumină și umiditate, la temperatura camerei, fără a depăși 25 °C. 

Data de expirare se referă la produsul depozitat corect, în ambalaj nedesfăcut. 

 

Atenționări  

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

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.  

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

 

Prezentare 

Cutia conține 12 plicuri a câte 1,5 g. Greutate netă totală: 18 g. 

 

Fabricat și ambalat de  

Biofarma S.p.A.  

Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italia, în numele Alfasigma S.p.A. Italia  
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Deținător notificare 

Alfasigma S.p.A., Italia reprezentată în România prin Addenda Pharmaceuticals S.R.L., București, Sector 3, Str. 

Cluceru Udricani, Nr. 18, Etajul 4, contact@addenda.ro. 
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