
Os probióticos são microorganismos vivos que, administrados 
em quantidades adequadas, conferem um benefício para a 
saúde do consumidor, pois têm  a capacidade de estimular a 
produção de bacterias benéficas, em detrimento de outras 
potencialmente prejudiciais ao organismo, reforçando os 
nossos mecanismos de defesa. 

O que é Lacto�ora® Imuno?
É um suplemento alimentar enriquecido com duas estirpes 
diferentes de probióticos: Lactobacillus plantarum CECT 7315 
e 7316. Contém também  vitaminas  C, A, B6, B9 e B12, selénio 
e zinco que contribuem para o normal funcionamento do 
sistema imunitário.

O que contém Lacto�ora® Imuno?
Cada cápsula contém no mínimo 1,2 mil milhões de 
lactobacilos vivos e pelo menos 50% da ingestão diária 
recomendada de algumas vitaminas (vitaminas C, A, B6, B9 e 
B12) e 2 minerais (zinco e selénio).

Porquê tomar Lacto�ora® Imuno?
O sistema imunitário intestinal constituí a parte mais extensa 
do nosso sistema imunitário. Por isso é importante manter no 
nosso intestino uma quantidade adequada de 
microorganismos saudáveis, como os probióticos, por forma a 
manter as defesas do organismo.
Os probióticos são os principais constituintes da flora 
intestinal. Impedem a ação das bactérias nocivas ou 
patogénicas, promovem a síntese de vitaminas melhorando a 
atividade enzimática da mucosa intestinal mantendo  o normal 
funcionamento do sistema imunitário. 
O ácido fólico (vitamina B9), as vitaminas B6, B12, A e C e os 
minerais zinco e selénio, contribuem para o normal 
funcionamento do sistema imunitário. As vitaminas B12 e C 
ajudam no metabolismo produtor da energia necessária para a 
nossa atividade diária. Além disso, a vitamina B6 contribui para 
a redução do cansaço e fadiga do nosso organismo.

Como se utiliza Lacto�ora® Imuno?
As propriedades exclusivas de Lacto�ora® Imuno aplicam-se 
em situações em que as nossas defesas estão comprometidas, 
por exemplo durante o inverno, alterações de estação ou 
períodos de esforço excessivo.

Recomenda-se a toma de 1 cápsula por dia.
Pode ser tomado por diabéticos, doentes celíacos, intolerantes 
à lactose e alérgicos às proteínas do leite.

Apresentação
Cada embalagem contém 30 cápsulas para tomar via oral.

Advertências
Os suplementos alimentares não são substitutos de uma dieta 
equilibrada, variada e de um estilo de vida saudável. Não 
exceda a dose diária recomendada. Não recomendado em caso 
de hipersensibilidade ou alergia a qualquer componente da 
formulação. Em caso de gravidez ou aleitamento consulte o 
seu médico ou farmacêutico.
A toma de probióticos não está recomendada em doentes com 
grave imunodepressão ou imunossupressão do sistema 
imunitário. Nestes casos, consulte o seu médico ou 
farmacêutico para mais informações.

Conservação
Manter fora do alcance e da vista das crianças. Conservar num 
local seco e fresco, protegido da luz direta e a uma temperatura 
inferior a 25ºC. Evitar a exposição a fontes de calor e a 
alterações bruscas de temperatura. A data de validade indicada 
garante a integridade do produto, se este for conservado 
corretamente.
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Outros produtos Lacto�ora®:
- Lactoflora® Intestinal Adulto: embalagem de 7 frascos
- Lactoflora® Intestinal Junior: embalagem de 5 frascos
- Lactoflora® Intestinal: embalagem de 20 cápsulas
- Lactoflora®   Soro de Reidratação: embalagem de 6 saquetas
- Lactoflora® URO: embalagem de 15 cápsulas
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