Overzicht vernieuwd assortiment
darmbacteriën en vezels
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Prijzen
De inkoopprijzen zijn exclusief 9% BTW (laag tarief).
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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen
zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
van toepassing (gedeponeerd bij de rechtbank van Dordrecht).
U vindt onze voorwaarden op www.bonusan.com.
Disclaimer
© Uitgave mei 2021, Bonusan BV, Numansdorp
De in deze brochure geboden informatie is bestemd voor mensen
met een (para) medische opleiding en mensen die werkzaam zijn in
de gezondheidszorg. Deze brochure is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen we niet uitsluiten dat
de geboden informatie, door welke oorzaak dan ook, onjuistheden
bevat. Noch Bonusan BV, noch de medewerkers persoonlijk
aanvaarden enige aansprakelijkheid, uit welken hoofde dan ook,
voor enig gevolg rechtstreeks of indirect voorvloeiend uit het
gebruik hiervan.
Bonusan
Postbus 7212
NL-3280 AA Numansdorp
www.bonusan.com
0186 745 001
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Beste lezer,
De collega’s van het team productinnovatie hebben hard gewerkt
om het assortiment darmbacteriën en vezels volledig te actualiseren.
Vol trots vertellen wij u wat dit voor u betekent. Met dit document
willen wij u graag wegwijs maken in onze twee nieuwe productlijnen:
Bacteri en FibroPur.
In verband met de Europese Claimsverordening zijn wij genoodzaakt
om de productnamen van onze darmbacterie- en vezelproducten
aan te passen. Deze noodzaak zagen we als kans om ons volledige
assortiment te vernieuwen op basis van de laatste wetenschappelijke
inzichten.
Het bacterie- en vezelassortiment van Bonusan is vernieuwd door:
•	De huidige producten te optimaliseren op basis van actuele,
wetenschappelijke inzichten;
•	Het assortiment completer te maken, zodat er voor elk type cliënt
en behandeling het juiste product is voor een passende prijs;
•	De namen aan te passen: de Darmocare en Probio producten heten
voortaan Bacteri, de Darmocare Pre en Prebio producten heten
voortaan FibroPur.

Innovatie zit in onze kern. Ook de
verpakkingen zijn geactualiseerd, zoals de
Bacteri S4 met Activ-Vial™ technologie.

In dit document vindt u in één oogopslag hoe ons vernieuwde
assortiment vanaf nu is opgebouwd. Mocht u naar aanleiding van deze
brochure nog vragen hebben, dan helpt onze klantenservice u graag.
Namens het team productinnovatie,
Iris Brunsmann,
Productspecialist Research & Development
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Het nieuwe Bacteri-assortiment biedt verschillende oplossingen voor verschillende
leeftijden en toepassingen, met keuze in prijs en toedieningsvorm. De voordelen
van de vernieuwde Bacteri-lijn voor u op een rij;

Maak kennis met onze vernieuwde productnamen:

Bacteri

FibroPur

Bonusan producten
met bacteriestammen

Bonusan
producten met
vezels

Ruime hoeveelheid
aan verschillende
bacteriestammen;
het nummer in de naam
van het product verwijst
naar het aantal
toegevoegde stammen

Hoog aantal
bacteriën gegarandeerd
tot aan het einde van de
houdbaarheidsdatum

De vermelding van
stamnummers staat voor
een gegarandeerde
veiligheid en
wetenschappelijk
onderzochte kwaliteit

Breed assortiment
voor gebruik voor
verschillende
persoonlijke situaties



Geen onnodige
toevoegingen voor
een optimale kwaliteit
en levensvatbaarheid

Hoe gebruik je de sachets?
Al onze sachets kwamen vroeger met het advies om de bacteriën,
na oplossen in water, een kwartier te laten staan voor inname.
Dit zorgt ervoor dat de bacteriestammen kunnen rehydrateren en
hun maximale ‘levenskracht’ kunnen terugvinden. Deze wachttijd
blijkt niet noodzakelijk. Recent onderzoek naar de levensvatbaarheid
van de bacteriën als ze direct worden opgedronken, toont dat
de bacteriën dan ook voldoende rehydrateren. Omdat het direct
innemen van het mengsel de levensvatbaarheid van de microorganismen niet of in minimale mate beïnvloedt, hebben wij
ons gebruiksadvies versimpeld.

Gebruik: Tenzij anders aanbevolen de inhoud van een sachet met
een glas water mengen, kort doorroeren en opdrinken. Bij voorkeur
op een lege maag voor het slapen gaan of anders een half uur voor
het ontbijt opdrinken. Aanbevolen dosering niet overschrijden.
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OVERZICHT BACTERI-ASSORTIMENT
Oud
artikelnummer

Oude
naam

Nieuw
artikelnummer

Nieuwe
naam

Nieuwe inhoud

Nieuwe adviesprijs
(incl. BTW)

Z-index

0903

Darmocare Pro

0583

Bacteri 8

28 sachets

€ 41,50

16974557

-

-

0587

Bacteri 8
(nieuw: in capsules)

28 capsules

€ 33,95

16952049

0826

Darmocare Pro
(grootverpakking sachets)

0579

Bacteri 8
(duoverpakking capsules)

56 capsules

€ 61,25

16974565

0711

Probio Expert Resilience

0581

Bacteri 17 Expert Resilience

28 sachets

€ 53,50

16974573

-

-

0580

Bacteri 17 Expert Resilience
(nieuw: kleinverpakking)

14 sachets

€ 29,75

16974603

-

-

0588

Bacteri S4
(nieuw product)

28 capsules

€ 36,50

16974611

0825

Darmocare Extensis
(in sachets)

0586

Bacteri 8 Senior
(in capsules)

28 capsules

€ 33,95

16952030

0902

Darmocare Infantis

0584

Bacteri 5 Infantis

28 sachets

€ 43,70

16974670

-

-

0585

Bacteri 2 Infantis
(nieuw: druppels)

druppels - 7 ml
(21 dagen)

€ 17,95

16974646

0695

Probio Spore
(kauwtablet)

0582

Bacteri Spore
(in capsules)

28 capsules

€ 25,50

16975278

0798

Probio Oral

0657

Bacteri 6 Oral
(als 14-dagen kuur)

14 sachets

€ 24,95

16974689

0749

Probio Fem

0749

Probio Fem
(geen verandering)

10 vaginale
capsules

€ 22,00

16239563

Nieuwe inhoud

Nieuwe adviesprijs
(incl. BTW)

Z-index

OVERZICHT FIBROPUR-ASSORTIMENT
Oud
artikelnummer

8

Oude
naam

Nieuw
artikelnummer

Nieuwe
naam

0821

Darmocare Pre

0821

FibroPur Inulin FOS

Poeder 200gr

€ 28,70

15207129

0721

Darmocare Pre
(grootverpakking)

0721

FibroPur Inulin FOS
(grootverpakking)

Poeder 500gr

€ 63,10

15924661

0710

Prebio Complete

0710

FibroPur Complete

Poeder 350gr

€ 48,60

16076257
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BACTERI-LIJN

oud
Darmocare Pro
sachets

Adviesprijs:

Bacteri 8
sachets

€ 43,70

Adviesprijs:

€ 41,50

Darmocare Pro is een uitgebalanceerde samenstelling
van zes bacteriestammen, speciaal geformuleerd voor
volwassenen.

Bacteri 8 is een uitgebalanceerde samenstelling van
acht bacteriestammen, speciaal geformuleerd voor
volwassenen.

Artikelnummer: 0903
Inhoud: 30 sachets
Z-Index: 14900424
EAN: 8711827009030

Artikelnummer: 0583
Inhoud: 28 sachets
Z-Index: 16974557
EAN: 8711827105831

• 6 speciaal geselecteerde stammen voor volwassenen
• Sachet beschermt optimaal tegen vocht, licht en lucht
• 4 miljard bacteriën gegarandeerd tot einde houdbaarheid

•
•
•
•

Samenstelling per sachet:
Mix van bacteriestammen		

8 speciaal geselecteerde stammen voor volwassenen
Sachet beschermt optimaal tegen vocht, licht en lucht
5 miljard bacteriën gegarandeerd tot einde houdbaarheid
Met extra voedingsvezels inuline en FOS

Samenstelling per sachet:
4 x 109 KVE

Mix van bacteriestammen		

waarvan Lactobacillus acidophilus

waarvan Lb. acidophilus LA1

waarvan Bifidobacterium bifidum

waarvan Bb. bifidum SP9

waarvan Lactobacillus casei

waarvan Lb. casei BGP93

waarvan Lactococcus lactis

waarvan Lc. lactis SP38

waarvan Lactobacillus rhamnosus

waarvan Lb. rhamnosus LR1
waarvan Bb. longum SP54

waarvan Bifidobacterium longum
Fructo-oligosachariden (FOS)

5 x 10⁹ KVE

300 mg

waarvan Bb. breve BB03
waarvan Lb. reuteri LR92

Ingrediënten:
Vulstof (maltodextrine, maiszetmeel), fructo-oligosachariden (FOS), mix van bacteriestammen.

Inuline			

500 mg

Fructo-oligosachariden (FOS)

300 mg

Ingrediënten:
Vulstof (maltodextrine), inuline, fructo-oligosachariden (FOS), mix van bacteriestammen.
Bevat geen soja, gluten, lactose, synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.
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BACTERI-LIJN

oud
Darmocare Pro
sachets

Adviesprijs:

€ 43,70

Bacteri 8
capsules

€ 83,00

Adviesprijs:

€ 33,95

€ 61,25

Darmocare Pro is een uitgebalanceerde samenstelling
van zes bacteriestammen, speciaal geformuleerd voor
volwassenen.

Bacteri 8 is een uitgebalanceerde samenstelling van
acht bacteriestammen, speciaal geformuleerd voor
volwassenen.

Artikelnummer: 0903		
Inhoud: 30 sachets		
Z-Index: 14900424		
EAN: 8711827009030		

Artikelnummer: 0587		
Inhoud: 28 capsules 		
Z-Index: 16974557
EAN: 8711827105831

Artikelnummer: 0826
Inhoud: 60 sachets
Z-index: 15078078
EAN: 8711827008262

• 8 speciaal geselecteerde stammen voor volwassenen
• Vegetarische DRcaps® beschermen de bacteriën
tegen maagzuur
• 5 miljard bacteriën gegarandeerd tot einde houdbaarheid

• 6 speciaal geselecteerde bacteriestammen voor volwassenen
• Sachet beschermt optimaal tegen vocht, licht en lucht
• 4 miljard bacteriën gegarandeerd tot einde houdbaarheid

Samenstelling per sachet:
Mix van bacteriestammen		

Artikelnummer: 0579
Inhoud: 56 capsules
Z-index: 16974565
EAN: 8711827105794

Samenstelling per capsule:
4 x 10⁹ KVE

Mix van bacteriestammen		

waarvan Lactobacillus acidophilus

waarvan Lb. acidophilus LA1

waarvan Bifidobacterium bifidum

waarvan Bb. bifidum SP9

waarvan Lactobacillus casei

waarvan Lb. casei BGP93

waarvan Lactococcus lactis

waarvan Lc. lactis SP38

waarvan Lactobacillus rhamnosus

waarvan Lb. rhamnosus LR1
waarvan Bb. longum SP54

waarvan Bifidobacterium longum
Fructo-oligosachariden (FOS)

5 x 10⁹ KVE

300 mg

waarvan Bb. breve BB03
waarvan Lb. reuteri LR92
Fructo-oligosachariden (FOS)

300 mg

Ingrediënten:

Ingrediënten:

Vulstof (maltodextrine, maiszetmeel), fructo-oligosachariden (FOS), mix van bacteriestammen.

Fructo-oligosachariden (FOS), mix van bacteriestammen, capsulewand (cellulose (HPMC),
gellangom), inuline.
Bevat geen soja, gluten, lactose, synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.
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BACTERI-LIJN

oud
Probio
Expert Resilience
sachets

Adviesprijs:

Bacteri 17
Expert Resilience
sachets

€ 53,50

Adviesprijs:

€ 29,75

€ 53,50

Voor een microbioticum geldt: hoe meer stammen, hoe groter
de kans dat het product succesvol kan aanslaan. Daarom bevat
de Probio Expert Resilience maar liefst 16 stammen.

Voor een microbioticum geldt: hoe meer stammen,
hoe groter de kans dat het product succesvol aanslaat.
Daarom bevat de Bacteri 17 Expert Resilience maar
liefst 17 stammen.

Artikelnummer: 0711
Inhoud: 30 sachets
Z-Index: 16071352
EAN: 8711827007111

Artikelnummer: 0580		
Inhoud: 14 sachets		
Z-Index: 16974603		
EAN: 8711827005803

•
•
•
•

• Het meest geavanceerde microbioticum
• Maar liefst 17 stammen: breedspectrum en professioneel
• 8 miljard bacteriën gegarandeerd tot einde
houdbaarheidstermijn
• Sachet beschermt optimaal tegen omgevingsinvloeden
• Met extra voedingsvezel inuline

Het meest geavanceerde microbioticum
Maar liefst 16 stammen: breedspectrum en professioneel
6 miljard bacteriën gegarandeerd tot einde houdbaarheidstermijn
Sachet beschermt optimaal tegen omgevingsinvloeden

Samenstelling per sachet:
Mix van bacteriestammen		

Artikelnummer: 0581
Inhoud: 28 sachets		
Z-Index: 16974573		
EAN: 8711827005810

Samenstelling per sachet:
6 x 10⁹ KVE

Mix van bacteriestammen		

8 x 10⁹ KVE

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus,

Lb. acidophilus LA1, Lb. bulgaricus LB025, Lb. casei BGP93, Lb. paracasei 101/37,

Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus,

Lb. plantarum 14D, Lb. rhamnosus LR1, Lb. salivarius LS04, Bb. animalis ssp. lactis Bi1,

Lactobacillus salivarius, Lactococcus lactis, Pediococcus acidilactici,

Bb. bifidum BBF055, Bb. breve Bbr8, Bb. longum SP54, Bb. longum ssp. infantis BI221,

Enterococcus faecium, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve,

E. faecium SF68, Lc. lactis SP38, P. acidilactici PA09, S. thermophilus ST075, Lb. reuteri LR92

Bifidobacterium longum subsp infantis, Bifidobacterium animalis subsp lactis,

Inuline			

500 mg

Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus

Ingrediënten:

Ingrediënten:

Vulstof (maltodextrine), mix van bacteriestammen.

Vulstof (maltodextrine), inuline, mix van bacteriestammen.
Bevat geen soja, gluten, lactose, synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen
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BACTERI-LIJN

Bacteri S4
capsules

Adviesprijs:

€ 36,50

Verkrijgbaar
vanaf eind juni

Bacteri S4 is een uitgebalanceerde samenstelling
van 4 superieure bacteriestammen met
uitgebreid stamspecifiek onderzoek.
Artikelnummer: 0588
Inhoud: 28 capsules
Z-Index: 16974611
EAN: 8711827005889
• unieke mix van 4 bekende stammen met
uitgebreid stamspecifiek onderzoek
• 5 miljard bacteriën gegarandeerd tot einde houdbaarheid
• Vegetarische DRcaps® beschermen de bacteriën tegen
maagzuur
•	De verpakking met Activ-Vial™ technologie beschermt
optimaal tegen vocht en oxidatie

Samenstelling per capsule:
Mix van bacteriestammen		
waarvan Lb. rhamnosus BIFOLAC®GG

5 x 10⁹ KVE
2 x 10⁹ KVE

waarvan Lb. acidophilus BIFOLAC®5

1 x 10⁹ KVE

waarvan Bb. animalis ssp. lactis BIFOLAC®12

1 x 10⁹ KVE

waarvan Bb. lactis BL-04		

1 x 10⁹ KVE

Ingrediënten:
Vulstof ((gemodificeerd) zetmeel), mix van bacteriestammen, capsulewand (cellulose (HPMC),
gellangom), inuline, antiklontermiddel (magnesiumstearaat), antiklontermiddel
(magnesiumstearaat, siliciumdioxide).
Bevat geen soja, gluten, lactose, toegevoegde sacharose, conserveermiddelen,
synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.
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BACTERI-LIJN

oud
Darmocare Extensis
sachets

Adviesprijs:

Bacteri 8 Senior
capsules

€ 43,70

Adviesprijs:

€ 33,95

Darmocare Extensis is een uitgebalanceerde samenstelling
van vijf diverse bacteriestammen, speciaal geformuleerd
voor vijftigplussers.

Bacteri 8 Senior is een uitgebalanceerde
samenstelling van acht diverse bacteriestammen,
speciaal geselecteerd voor senioren.

Artikelnummer: 0825
Inhoud: 30 sachets
Z-Index: 15207137
EAN: 8711827008255

Artikelnummer: 0586
Inhoud: 28 capsules
Z-Index: 16952030
EAN: 8711827105862

• 5 speciaal geselecteerde stammen voor vijftigplussers
• 4 miljard bacteriën gegarandeerd tot einde houdbaarheid
• Sachet beschermt optimaal tegen vocht, licht en lucht

• Breed spectrum van 8 zorgvuldig geselecteerde
stammen, specifiek voor 65-plussers
• 5 miljard bacteriën gegarandeerd tot einde houdbaarheid
• Vegetarische DRcaps® beschermen de bacteriën tegen
maagzuur

Samenstelling per sachet:
Mix van bacteriestammen		

Samenstelling per capsule:
4 x 10⁹ KVE

Mix van bacteriestammen		

waarvan Bifidobacterium bifidum

waarvan Bb. bifidum SP9

waarvan Bifidobacterium lactis

waarvan Bb. animalis ssp. lactis Bi1

waarvan Bifdobacterium breve

waarvan Bb. breve Bbr8

waarvan Lactobacillus casei

waarvan Lb. casei BGP93

waarvan Lactobacillus plantarum

waarvan Lb. plantarum 14D

5 x 10⁹ KVE

waarvan Lb. reuteri LR92
waarvan Bb. infantis SP37
waarvan Bb. longum SP54

Ingrediënten:

Ingrediënten:

Vulstof (maltodextrine), mix van bacteriestammen, antioxidant (vitamine C).

Inuline, mix van bacteriestammen, capsulewand (cellulose (HPMC), gellangom).
Bevat geen gluten, lactose, soja, synthetische kleur-, geur-, en smaakstoffen.
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BACTERI-LIJN

oud
Darmocare Infantis
sachets

Adviesprijs:

Bacteri 5 Infantis
sachets

€ 43,70

Adviesprijs:

€ 43,70

Darmocare Infantis is een uitgebalanceerde samenstelling van
twee bacteriestammen, speciaal geformuleerd voor baby’s en jonge
kinderen. Het product is ook geschikt voor zwangere vrouwen.

Bacteri 5 Infantis biedt een complete samenstelling voor
een optimale start. Bevat wetenschappelijk onderzochte
bacteriestammen speciaal voor baby’s, jonge kinderen
en zwangere vrouwen.

Artikelnummer: 0902
Inhoud: 30 sachets
Z-Index: 14715945
EAN: 8711827009023

Artikelnummer: 0584
Inhoud: 28 sachets
Z-Index: 16974670
EAN: 8711827105841

• 2 speciaal geselecteerde stammen voor baby’s en jonge kinderen
• 2 miljard bacteriën gegarandeerd tot einde houdbaarheid
• Sachet beschermt optimaal tegen vocht, licht en lucht

•
•
•
•
•

Samenstelling per sachet:

Samenstelling per sachet:
Mix van bacteriestammen		

Breed spectrum van 5 zorgvuldig geselecteerde stammen
3 miljard bacteriën gegarandeerd tot einde houdbaarheid
Sachet beschermt optimaal tegen vocht, licht en lucht
Met extra voedingsvezel inuline
Bevat geen kleur-, geur- en smaakstoffen en is lactosevrij

2 x 10⁹ KVE

Mix van bacteriestammen		

waarvan Lactobacillus rhamnosus

waarvan Lb. rhamnosus LR1

waarvan Bifidobacterium infantis

waarvan Bb. longum ssp. infantis BI221

3 x 10⁹ KVE

waarvan Lb. reuteri LR92
waarvan Lc. lactis SP38
waarvan Bb. lactis BLC1
Inuline			

Ingrediënten:

Ingrediënten:

Vulstof (maltodextrine, maiszetmeel), mix van bacteriestammen.

Vulstof (maltodextrine), inuline, mix van bacteriestammen.

250 mg

Bevat geen soja, gluten, lactose, synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.
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BACTERI-LIJN

Bacteri 2 Infantis
druppels

Adviesprijs:

€ 17,95

Bacteri 2 Infantis is een speciale formule voor ondersteuning
aan de start van de eerste levensfase. Bevat de superieure
stam Lb. rhamnosus BIFOLAC®GG, met uitgebreid
stamspecifiek onderzoek.
Artikelnummer: 0584
Inhoud: 7 ml - 21 dagen
Z-Index: 16974646
EAN: 8711827005858
• 2 zorgvuldig geselecteerde stammen, specifiek voor baby’s
en jonge kinderen
• 1 miljard bacteriën gegarandeerd tot einde houdbaarheid
• Gemakkelijk toedienbare druppels, oplosbaar in water
of (moeder)melk
• Bevat geen geur-, kleur- en smaakstoffen en is lactosevrij

Samenstelling per dosering:
Mix van bacteriestammen		

1 x 10⁹ KVE

waarvan Lb. Lb. Rhamnosus BlFOLAC®GG
waarvan Bb. breve M16-V

Ingrediënten:
Vulstof (MCT olie, karitéboter (plantaardige olie)), mix van bacteriestammen, emulgator
(mono- en diglyceriden van vetzuren).
Bevat geen soja, gluten, lactose, toegevoegde sacharose, conserveermiddelen,
synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.
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BACTERI-LIJN

oud
Probio Spore
kauwtabletten

Adviesprijs:

Bacteri Spore
capsules

€ 29,50

Adviesprijs:

€ 25,50

De kauwtabletten van Bacteri Spore bevatten per stuk maar liefst 8
miljard bacteriesporen. De tabletten zijn verpakt in een makkelijk mee
te nemen blisterverpakking en zijn bedoeld voor dagelijks gebruik.

De capsules van Bacteri Spore bevatten per stuk maar
liefst 8 miljard zuur- en warmteresistente bacteriesporen.
De capsules zijn verpakt in een makkelijk mee te nemen
blisterverpakking en zijn bedoeld voor dagelijks gebruik.

Artikelnummer: 0695
Inhoud: 30 kauwtabletten
Z-Index: 16823044
EAN: 8711827106951

Artikelnummer: 0582
Inhoud: 28 capsules
Z-Index: 16975278
EAN: 8711827005827

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Maar liefst 8 miljard sporenvormende bacteriën
Stabiele en lang houdbare bacteriestam, overleeft in maagzuur
Handige blisterverpakking, te bewaren bij kamertemperatuur
Met toegevoegd voedingsvezel arabinogalactaan

Samenstelling per kauwtablet:

Maar liefst 8 miljard sporenvormende bacteriën
Stabiele en lang houdbare bacteriestam, overleeft in maagzuur
Handige blisterverpakking, te bewaren bij kamertemperatuur
Met toegevoegd voedingsvezel arabinogalactaan
De nieuwe capsules bevatten geen zoet- en smaakstoffen en
hulpstof siliciumdioxide

Samenstelling per capsule:

Bacillus coagulans			

8 x 10⁹ KVE

Bacillus coagulans BC513		

8 x 10⁹ KVE

Arabinogalactaan		

200 mg

Arabinogalactaan		

200 mg

Ingrediënten:

Ingrediënten:

Zoetstof (sorbitol, isomalt), arabinogalactaan, Bacteriesporen van Bacillus coagulans,
vulstof (microkristallijne cellulose (cellulosegel)), natuurlijk muntaroma, antiklontermiddel
(magnesiumstearaat, siliciumdioxide).

Arabinogalactaan, gedroogd maiszetmeel, capsulewand (cellulose (HPMC),
bacteriesporen van Bacillus coagulans, vulstof (dicalciumfosfaat),
antiklontermiddel (magnesiumstearaat).
Zoetstof (sorbitol, isomalt), natuurlijk muntaroma, siliciumdioxide
Bevat geen soja, gluten, lactose, synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.
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BACTERI-LIJN

oud
Probio Oral
sachets

Adviesprijs:

Bacteri 6 Oral
sachets

€ 51,30

Adviesprijs:

€ 24,95

Bacteri 6 Oral bevat 6 speciaal geselecteerde lactobacillen.
De lactobacillen ontkiemen tijdens het spoelen in de mond.

Dit product zit nu in een toegankelijkere verpakking van 14
sachets, te gebruiken voor een 14-daagse kuur. Bacteri 6 Oral
bevat 6 speciaal geselecteerde lactobacillen. De lactobacillen
ontkiemen tijdens het spoelen in de mond.

Artikelnummer: 0798
Inhoud: 30 sachets
Z-Index: 16076265
EAN: 8711827007982

Artikelnummer: 0657
Inhoud: 14 sachets
Z-Index: 16974689
EAN: 8711827106579

• 6 speciaal geselecteerde stammen die direct al actief worden
in de mond
• Gegarandeerd 4 miljard levensvatbare bacteriën tot einde van
de houdbaarheidstermijn
•	Sachets beschermen de bacteriën optimaal tegen vocht,
licht en lucht en andere nadelige invloeden

• 6 speciaal geselecteerde stammen die direct al actief
worden in de mond
• Gegarandeerd 4 miljard levensvatbare bacteriën tot einde
van de houdbaarheidstermijn
• Sachets beschermen de bacteriën optimaal tegen vocht, licht
en lucht en andere nadelige invloeden

Samenstelling per sachet:

Samenstelling per sachet:

Mix van bacteriestammen		

4 x 10⁹ KVE

Mix van bacteriestammen		

waarvan Lactobacillus casei

waarvan Lb. casei BGP93

waarvan Lactobacillus fermentum

waarvan Lb. fermentum PBS073

waarvan Lactobacillus paracasei

waarvan Lb. paracasei 101/37

waarvan Lactobacillus plantarum

waarvan Lb. plantarum 14D

waarvan Lactobacillus rhamnosus

waarvan Lb. rhamnosus LR1

waarvan Lactobacillus salivarius

waarvan Lb. salivarius SP2

Ingrediënten:

Ingrediënten:

Maltodextrine, mix van bacteriestammen.

Maltodextrine, mix van bacteriestammen.

4 x 10⁹ KVE

Bevat geen soja, gluten, lactose, synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.
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BACTERI-LIJN

oud
Probio Fem
vaginale capsules

Adviesprijs:

Dit product is
ongewijzigd

Adviesprijs:

€ 22,00

Veel vrouwen hebben last van bacteriële vaginose, urineweginfecties
en vaginitis. Probio Fem is speciaal ontwikkeld voor de preventie en
behandeling van vaginale infecties die worden veroorzaakt door
bacteriën, schimmels en gisten.

Veel vrouwen hebben last van bacteriële vaginose, urineweginfecties en vaginitis. Probio Fem is speciaal ontwikkeld voor
de preventie en behandeling van vaginale infecties die worden
veroorzaakt door bacteriën, schimmels en gisten.

Artikelnummer: 0749
Inhoud: 10 vaginale capsules
Z-Index: 16239563
EAN: 8711827007494

Artikelnummer: 0749
Inhoud: 10 vaginale capsules
Z-Index: 16239563
EAN: 8711827007494

• Vaginale capsules zijn gemakkelijk in te brengen en lossen snel op

• Ter preventie en behandeling van bacteriële
en fungale infecties van de vagina
• Vaginale capsules zijn gemakkelijk in te brengen
en lossen snel op
• Te gebruiken in geval van tijdelijke onbalans
van de vaginale flora

Samenstelling per sachet:

Samenstelling per sachet:

Mix van bacteriestammen		
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Probio Fem
vaginale capsules

€ 22,00

1 x 10⁹ KVE

Mix van bacteriestammen		

waarvan Lb. plantarum LB931

waarvan Lb. plantarum LB931

waarvan Lb. rhamnosus LB21

waarvan Lb. rhamnosus LB21

Ingrediënten:

Ingrediënten:

Maltodextrine, mix van bacteriestammen

Maltodextrine, mix van bacteriestammen

1 x 10⁹ KVE
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FIBROPUR-LIJN

oud
Darmocare Pre
poeder

Adviesprijs:

Slechts de naam van
dit product verandert.

FibroPur Inulin FOS
poeder

€ 28,70 € 63,10

Adviesprijs:

€ 28,70

€ 63,10

Darmocare Pre bevat een uitgebalanceerde combinatie
van de voedingsvezels inuline en FOS.

FibroPur Inulin FOS bevat een uitgebalanceerde
combinatie van de voedingsvezels inuline en FOS.

Artikelnummer: 0821		
Inhoud: 200 gram		
Z-Index: 15207129		
EAN: 8711827008217		

Artikelnummer: 0821		
Inhoud: 200 gram		
Z-Index: 15207129		
EAN: 8711827008217		

Artikelnummer: 0721
Inhoud: 500 gram
Z-Index: 15924661
EAN: 8711827007210

• Uitgebalanceerde combinatie van inuline en FOS
• Goede combinatie met alle Darmocare en Probio producten

Artikelnummer: 0721
Inhoud: 500 gram
Z-Index: 15924661
EAN: 8711827007210

• Uitgebalanceerde combinatie van inuline en FOS
• Goede combinatie met alle Bacteri-producten producten
• Wetenschappelijk onderzochte vezels van hoge kwaliteit

Samenstelling per dosering:

Samenstelling per dosering:

Fructo-oligosachariden (FOS)

3488 mg

Fructo-oligosachariden (FOS)

3488 mg

Inuline			

3375 mg

Inuline			

3375 mg

Ingrediënten:

Ingrediënten:

Inuline, fructo-oligosachariden (FOS).

Inuline, fructo-oligosachariden (FOS).
Bevat geen conserveermiddelen, dierlijke substanties, gelatine, GGO, gist, gluten, lactose,
maïs, soja, synthetische kleur-, geur-, en smaakstoffen, toegevoegde sacharose.
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FIBROPUR-LIJN

oud
Prebio Complete
poeder

Adviesprijs:

Slechts de naam van
dit product verandert.

FibroPur Complete
poeder

€ 48,60

Adviesprijs:

€ 48,60

Prebio Complete is een complete vezelformule.
Het levert niet alleen oplosbare vezels, maar ook
eiwitten, enzymen en L-glutamine.

FibroPur Complete is een complete vezelformule.
Het levert niet alleen oplosbare vezels, maar ook
eiwitten, enzymen en L-glutamine.

Artikelnummer: 0710		
Inhoud: 350 gram		
Z-Index: 16076257		
EAN: 8711827007104		

Artikelnummer: 0710		
Inhoud: 350 gram		
Z-Index: 16076257		
EAN: 8711827007104

• Complete formule met vezels, enzymen, eiwitten en L-glutamine

• Complete formule met vezels, enzymen, eiwitten en L-glutamine

Samenstelling per dosering:

Samenstelling per dosering:

Wei-eiwitisolaat (max. 1% lactose)

3500 gr

Wei-eiwitisolaat (max. 1% lactose)

3500 gr

L-glutamine			

2222 mg

L-glutamine			

2222 mg

Maïsdextrine (ca. 85% oplosbare en fermenteerbare voedingsvezels)

1800 mg

Maïsdextrine (ca. 85% oplosbare en fermenteerbare voedingsvezels)

1800 mg

Fructo-oligosachariden (FOS)

1500 mg

Fructo-oligosachariden (FOS)

1500 mg

Inuline			

1500 mg

Inuline			

1500 mg

Alfa-galactosidase (uit Aspergillus niger)

150 GalU

Alfa-galactosidase (uit Aspergillus niger)

150 GalU

Amylase (uit Aspergillus oryzae)

3500 DU

Amylase (uit Aspergillus oryzae)

3500 DU

Bromelaïne (uit Ananas comosus fructus)

50 GDU

Bromelaïne (uit Ananas comosus fructus)

50 GDU

Glucoamylase (uit Aspergillus niger en Rhizopus oryzae)

10 AGU

Glucoamylase (uit Aspergillus niger en Rhizopus oryzae)

10 AGU

Invertase (uit Saccaromyces cerevisiae)

400 SU

Invertase (uit Saccaromyces cerevisiae)

Lactase (uit Aspergillus oryzae)
Lipase (uit Candida rugosa, Aspergillus niger en Rhizopus oryzae)

1000 ALU
500 FIP

Lactase (uit Aspergillus oryzae)
Lipase (uit Candida rugosa, Aspergillus niger en Rhizopus oryzae)

400 SU
1000 ALU
500 FIP

Papaïne (uit Carica papaya fructus

2500 NF

Papaïne (uit Carica papaya fructus

2500 NF

Protease (uit Aspergillus niger)

50 SAPU

Protease (uit Aspergillus niger)

50 SAPU

Protease (uit Aspergillus oryzae)

20200 HUT

Protease (uit Aspergillus oryzae)

Ingrediënten:

Ingrediënten:

Wei-eiwitisolaat (bevat max. 1% lactose (melk, soja), L-glutamine, dextrine,
fructo-oligosachariden (FOS), inuline, enzymen.

Wei-eiwitisolaat (bevat max. 1% lactose (melk, soja), L-glutamine, dextrine,
fructo-oligosachariden (FOS), inuline, enzymen.

20200 HUT

Bevat geen dierlijke substanties, GGO, gist, gluten, synthetische kleur-, geur-, en smaakstoffen.
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www.bonusan.nl/buikgevoel
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.
Zij helpen u graag verder via de telefoon 0186 745 001 of per
e-mail: info-nl@bonusan.com

