
Değerli müşterimiz,
PANABIOTICS® IMMUN aB21’i tercih ettiğiniz 
için mutluyuz ve güveniniz için teşekkür ederiz.

1. PANABIOTICS® IMMUN aB21 nedir?
PANABIOTICS® IMMUN aB21 özel olarak 
seçilmiş bakteri kültürleri  
(L. plantarum CECT 30292 (KABPTM 033), 
L. plantarum CECT 7484 (KABPTM 022), 
L. plantarum CECT 7485 (KABPTM 023) ve 
P. acidilactici CECT 7483 (KABPTM 021)) 
ile D vitamini içeren yüksek kaliteli bir besin 
takviyesidir.

2. PANABIOTICS® IMMUN aB21 neden 
bakteri kültürleri ve D vitamini içerir?

Bağırsaklarımızda, bağırsak mikrobiyomu ola-
rak da adlandırılan bağırsak florasını oluşturan 
milyarlarca mikroorganizma yaşamaktadır. 
Beslenmemiz bağırsak mikrobiyomunu etkiler.

PANABIOTICS® IMMUN aB21’in içerdiği bakteri 
kültürleri ve D vitamini ile beslenmenizi faydalı 
bir şekilde takviye edebilirsiniz. D vitamini, 
bağışıklık sisteminin normal işlevini destekler.

3.  PANABIOTICS® IMMUN aB21’i 
ayrıcalıklı kılan nedir?

PANABIOTICS® IMMUN aB21 aktif bakteri 
kültürleri ve D vitamininden özel olarak terkip 
edilen bir kombinasyondur.

• Seçilen bu bakteri kültürleri mide asidinden 
etkilenmez.

• PANABIOTICS® IMMUN aB21 vejetaryen 
beslenme türüne uygundur. Kapsül kabuğu 
bitkisel hammaddelerden oluşur ve jelatin 
içermez. 

• PANABIOTICS® IMMUN aB21 renklendirici 
kullanmadan üretilir ve hem glütensiz hem 
de laktozsuzdur.

4. PANABIOTICS® IMMUN aB21 nasıl 
alınmalıdır?

Lütfen günde 1 adet kapsülü yeterli miktarda  
su ile, tercihen bir ana öğünle birlikte alın.  
PANABIOTICS® IMMUN aB21’in en az 4 haftalık 
bir süre boyunca alınması tavsiye edilir.

Kapsüller açık olarak gıda maddelerine veya 
soğuk içeceklere ilave edilebilir.

Belirtilen günlük tavsiye edilen doz kesinlikle 
aşılmamalıdır.

5. Bağışıklık sisteminizi bunun haricinde 
nasıl destekleyebilirsiniz?

• Besin takviyeleri, dengeli ve çeşitlendirilmiş 
beslenmenin ve sağlıklı yaşam biçiminin 
yerine kullanılmamalıdır.

• Nikotin ve alkolün bağışıklık sisteminizi 
zayıflattığı kanıtlanmış bir gerçektir.

• Düzenli ve yeterli süreli uyku bağışıklık siste-
minizi rahatlatır.

Bağışıklık sisteminin normal işlevini de-
stekleyen bakteri kültürleri ve D vitamini 
içeren besin takviyesi.
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Bu prospektüste yer alan

bilgileri www.panabiotics.de/beipackzettel adresinde bulabilirsiniz.

• İyi dozlanmış bedensel hareketlilik savunma 
hücrelerinizi harekete geçirir.

• Zor zamanlarınızda ve güçlük çektiğiniz  
durumlarda olumlu bakmak bağışıklık  
sisteminizi de güldürür.

6. PANABIOTICS® IMMUN aB21’in 
arkasındaki şirket

Tüm dünyadaki insanlara yaşam kalitesi  
sunuyoruz. Bağımsız bir aile şirketi olan  
DR. KADE bunun teminatıdır.
Almanya’da üretim yapan bir şirket olarak kalite, 
müşteri odaklılığı ve sürdürülebilirliğe özel bir 
değer veriyoruz.
Vizyonumuz: Müşterilerimizin yaşam kalitesini 
yükseltmek ve sorumluluk alarak sağlıklarıyla 
ilgilenmeleri için motive etmek. Ve bunu 
yapıyoruz. Her gün, 135 yıldan beri.

Tavsiye edilen günlük dozun içerdiği  
maddeler:

Bileşimi Kapsül başına
Referans 
miktarın*  

%’si olarak

D vitamini 10 µg 200

Bakteri 
kültürleri

2 milyar kob 
(koloni oluşturan 

birim)

–

 Gıda Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca*

İçindekiler:
Maltodekstrin, hidroksipropil metil selüloz,  
Lactobacillus plantarum CECT 30292, Lacto-
bacillus plantarum CECT 7484, Lactobacillus 
plantarum CECT 7485, Pediococcus acidilactici 
CECT 7483, yağ asitlerinin serbest bırakma 
ajanı magnezyum tuzları, D vitamini  
(kolekalsiferol).

Saklama bilgileri:
• Küçük çocukların erişemeyeceği şekilde 

saklayın.

• Kuru bir ortamda ve oda sıcaklığında  
(25 °C’yi aşmadan) saklayın.  
Doğrudan güneş ışınlarına karşı koruyun.

Mevcut paket büyüklükleri:
30 kapsül = 14,6 g

Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki adrese 
başvurun:
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistraße 2, 12277 Berlin
Telefon: +49 30 72082-0
Faks: +49 30 72082-200
E-posta: info@kade.de
www.kade.de


