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ESSYNBIO
NAVRŽENÉ K NAVOZENÍ SYNERGIE MEZI NAŠÍM TĚLEM 
A MIKROSVĚTEM V NÁS.
Synbiotika jsou výrobky kombinující probiotika a prebiotika, jejichž 
účinek je založen na synergii, tedy vzájemném působení, kdy výsledek je 
MNOHONÁSOBNĚ větší než pouhý součet účinků jednotlivých složek.

SYNBIOTIKA = 1 + 1 > 2

Produkt ESSYNBIO Microbiome Caps byl vytvořen týmem Vědecké rady 
ESSENS, tedy předními českými odborníky, technology a vědeckými pracovníky 
z oblasti biotechnologie, farmakologie i potravinářství. Problematikou 
probiotických i prebiotických substancí se zabývají již mnoho let a své 
cenné poznatky realizují a uvádějí v odborných publikacích po celém světě.

PROČ POTŘEBUJEME SYNBIOTIKA? 
Protože 70 % imunitního systému se ukrývá v trávicím traktu. Lidský organismus 
je nositelem trilionů bakterií, přičemž průměrný člověk jich má ve střevech 
1 - 1,5 kg. Množství bakteriálních buněk v našem střevě je 10x vyšší než 
počet buněk, které tvoří lidské tělo. Tento takzvaný mikrobiom ovládá a řídí 
naše životy mnohem víc, než bychom si byli ochotni připustit. Zásadním 
způsobem ovládá imunitu, obezitu i psychiku a má tak spojitost i s řadou 
onemocnění. Synbiotika mají velmi pozitivní dopad na lidský organismus 
a jejich pravidelné užívání je vhodné napříč všemi generacemi.  
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BESTSELLER

BEZKONKURENČNÍ PRODUKT 
OBSAHUJE 16 PROBIOTICKÝCH 
KULTUR V POČTU 35 MILIARD 

V JEDNÉ JEDINÉ KAPSLI

30 kapslí | 865 Kč
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ESSYNBIO MICROBIOME CAPS
• doplněk stravy vyráběný pod farmaceutickým dohledem

• nová generace synbiotik MICROBIOME CAPS je kombinací probiotik a prebiotik v jedné 

kapsli, přičemž jejich účinek je založen na synergii, tedy vzájemném působení, kdy výsledek 

je větší než souhrn účinků jednotlivých složek

• unikátní kombinace komplexu 16 různých kmenů probiotických bakterií (s vysokým CFU* 

ve výši 35 miliard probiotických bakterií v jedné kapsli), prebiotik a vitaminu C

• probiotické kultury - Lactobacillus acidophilus LA14, Lactobacillus acidophilus NT, Lactobacillus 

rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus hard biofilm, 

Lactobacillus reuterii, Lactobacillus sporognes, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 

breve, Bifidobacterium lactis HN019, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium longum, 

Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis Bi07

• významným faktorem kvalitních probiotických kmenů je jejich schopnost přilnutí na střevní 

stěnu, v ESSENS Microbiome Caps tuto funkci zajišťuje PROBIFIX, speciální a patentovaná 

adhezivní složka na bakteriálních kulturách, která mnohonásobně zvyšuje účinnost synbiotik

• odolné vůči žaludečním kyselinám pro optimální působení ve střevě

• optimální k doplnění střevní mikroflóry v organismu, upravuje ji při jejím narušení v důsledku 

nevhodné stravy, léčbou antibiotiky apod.

• prebiotická rozpustná vláknina FOS a GOS (fruktooligosacharidy a galaktooligosacharidy) 

podporuje rozvoj fyziologické střevní flóry s pozitivním dopadem na trávení 

• nárůst přirozené mikroflóry, zejména laktobacilů a bifidobakterií, přispívá k normálnímu 

vstřebávání zdraví prospěšných látek z pestré stravy

• vitamin C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a normální funkci imunitního 

systému

• bez umělých barviv, cukru, lepku a laktózy

*množství mikroorganismů v okamžiku výroby a během dodržovaných 

skladovacích podmínek.
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