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Suplemento Alimentar à base de probióticos, FOS e cálcio 
 

 O cálcio contribui para o normal funcionamento das enzimas digestivas 

 
O equilíbrio da flora intestinal bacteriana é fundamental para o normal funcionamento das funções do tubo digestivo: digestão, 
absorção de nutrientes e neutralização de resíduos tóxicos. 
Existem vários fatores que podem alterar este equilíbrio como um regime alimentar inadequado ou o contato com diferentes 
agressores como sejam os antibióticos, ou outros agentes tóxicos. O stress também pode ter uma influência negativa. 
Um regime saudável e equilibrado contribui para restabelecer uma flora intestinal bacteriana, se se garantir um fornecimento 
suficiente de prebióticos e se se promover o desenvolvimento dos probióticos. Mas, também podemos recorrer a um 
suplemento alimentar como o Florase Intest que contribui para estas ações com: 
Lactobacillus acidophilus, com a capacidade de regularem o ritmo intestinal. 
Mais de 250 ensaios clínicos avaliam os efeitos benéficos deste microrganismo no funcionamento intestinal (seja a nível laxante 
ou adstringente) e na melhoria dos sintomas do síndrome do intestino irritável. A suplementação com Lactobacillus acidophilus 
diminui o quadro sintomático das diarreias e ajuda no desaparecimento dos sintomas. 
Lactobacillus reuteri que favorecem os mecanismos intestinais implicados na imunidade. 
O Lactobacillus reuteri melhora a fisiologia intestinal. Além de já se ter demonstrado a sua eficácia na prevenção e tratamento 
de diarreias e gastroenterites infantis, nos adultos demonstrou-se que estimula o sistema imunitário melhorando a resistência a 
infeções banais. Num estudo, controlado com um placebo, em 262 trabalhadores, constatou-se que aqueles que tomaram 
L.reuteri apresentavam uma menor incidência a processos infeciosos banais (tipo digestivo ou respiratório), incluindo 
trabalhadores de turnos alternados (com stress adicional sobre o sistema imunitário). 
Lactobacillus rhamnosus, com efeito anti-inflamatório sobre as paredes intestinais. Em crianças com síndrome intestinal irritável 
ou dor abdominal funcional, comprovou-se que a suplementação alimentar com Lactobacillus rhamnosus melhora a 
sintomatologia, desde a fase inicial, e que esta melhoria se mantem nas semanas posteriores a deixar de tomar os Lactobacillus. 
Fructooligosacáridos (FOS) que fornecem a base necessária ao crescimento de uma flora intestinal (microbiota) saudável. São 
fonte de nutrientes para os suplementos de probióticos. Têm, também, um impacto directo sobre o aparelho imunitário. 
A associação entre Lactobacillus acidophilus e os FOS aumenta de forma significativa a eliminação de toxinas no intestino. 
Carbonato cálcico que cria um meio favorável para a ação de uma flora intestinal (microbiota) saudável. Alguns alimentos 
aumentam a acidez. Um regime pobre em hidratos de carbono e rico em proteínas pode representar uma carga ácida que, se 
bem que não tenha tradução a nível sanguíneo graças aos mecanismos de compensação, afeta diretamente o pH urinário 
promovendo a perda de cálcio e de fósforo que pode levar à formação de cálculos e, a longo prazo, a problemas de osteoporose, 
insuficiência renal e aceleração da perda da massa muscular 
O carbonato de cálcio é o sal cálcico do ácido carbónico que, ao ser ingerido, aumenta o pH do aparelho digestivo, diminui a 
acidez do regime e cria um meio alcalino favorável para a sobrevivência dos probióticos ingeridos. 
 
INDICAÇÕES: Flora intestinal saudável. Para o normal funcionamento das enzimas digestivas e funcionamento intestinal. 
 
INGREDIENTES: Lactobacillus acidophilus (33,36%), agente de revestimento: gelatina vegetal, frutooligossacáridos (18,35%), 
carbonato de cálcio, Lactobacillus rhamnosus (3,88%), Lactobacillus reuteri (3,88), antiaglomerantes (dióxido de silício, estearato 
de magnésio. Pode conter vestígios de leite. 
 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: Toma diária recomendada: 4 cápsulas 
Cada 4 cápsulas fornece:                                                                  %VRN 

Lactobacillus acidophilus 1 000 milhão * 

Frutooligossacáridos 340mg * 

Cálcio 120mg 15% 

Lactobacillus rhamnosus 2 000 milhões * 

Lactobacillus reuteri 2 000 milhões * 

%VRN – Valor de Referência do Nutriente        * VRN não determinado 
 
UTILIZAÇÃO: Tomar 4 cápsulas diárias sendo 2 antes do pequeno-almoço e 2 antes do jantar, inteiras e acompanhadas de um 
copo de água. 
 
APRESENTAÇÃO: Embalagem com 40 cápsulas (18g). 
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