
 

Voedingssupplementen zijn nooit een vervanging voor evenwichtige en gezonde voeding.  
Voedingssupplementen kunnen wisselwerking hebben met andere voedingssupplementen en medicijnen.  
Gebruikt u medicijnen overleg dan altijd vooraf met uw arts over de supplementen die u wilt gebruiken.  
Producent: Hepart AG, CH-8280 Kreuzlingen Vertrieb: Unisan GmbH, D-78465 Kreuzlingen 
Vragen over dit product? info@shc-swiss.nl of tel. 0031 (0) 40 3041536 

 

Topflora kauwtabletten  
Voedingssupplement met 

probiotische culturen en vitamine C   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De spijsverteringsfunctie speelt een belangrijke rol in 

het behoud van gezondheid. Spijsverterings-

verstoringen zijn niet alleen onaangenaam, het beperkt 

ook de kwaliteit van leven. Een belangrijk deel van het 

verteringsproces wordt niet door de darmen zelf 

uitgevoerd maar door haar “bewoners”, de ontelbare 

bacteriën. Zonder dit micro-organisme kunnen de 

darmen niet functioneren. Een sterke  darmflora en 

daarmee een gezonde darm zorgt voor vitaliteit, een 

beter gevoel en een merkbaar beter werkend immuun-

systeem. 

TopFlora zijn probiotische kauwtabletten welke de 

darmflora verstreken met Lactobacillus acidophilus en 

versterken samen met het prebiotische Inulin gericht 

de probiotische culturen. De uitgekiende samenstelling 

van TopFlora zorgt ervoor dat eventuele  ongemakken 

welke bij de inname van dit product (Diarree, 

winderigheidl) tot een minimum beperkt blijven. 

TopFlora tabletten bevatten geen bestandsdelen van 

melk en kunnen daarom ook door mensen ingenomen 

worden met een melk-, lactose intolerantie. Zes 

tabletten bevatten 3 Mrd. culturen Lactobacillus 

Rhamnosus en 3 Mrd. culturen Lactobacillus Plantarum. 

 

Gemiddelde voedingswaarde: 

              Per 100 g.   6 tabletten 
Energie  189 13,6 Kcal 
Eiwit  0,5 0,04 g  
Koolhydraten 2,3 0,17 g 
-waarvan suiker 0 0 g 
Vet  0,3 0,005   g 
-waarvan verz. 0 0 g 
Voedingsstoffen 38,0 2,7 g 
Natrium  0,1 0,0072 g 
Vitamine C 1,443 0,103 g 
Lactobacillus Rhamnosus : 3 Mrd. 
Lactobacillus Plantarum : 3 Mrd. 
 
Verpakking: 
P100111 Provisan® Topflora kauwtabletten 60 st.. 
P100121 Provisan® Topflora kauwtabletten 240 st. 
 
1 Mrd. Lactobacillen per tablet. 100% vegan. 
Ondersteunt de darmflora. Lactosevrij 
 
Ingrediënten: Isomalt, Ascorbinezuur, Lactoballicus 
Rhamnosus, Lactoballicus Plantarum, 
splitsingsmiddel magnesiumzouten van 
voedingszuren. 
 
Dosering: 3x daags, 2 tabletten kauwen 
 
Ondersteunt bij: 

 Winderigheid / opgeblazen gevoel 

 Diarree 

 Inname van antibiotica, laxeermiddelen of 
Bijvoorbeeld cortison 

 De opbouw van een gezonde darmflora 
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