
CZYM SĄ PROBIOTYKI?
W jaki sposób uczestniczą w równowadze mikrobioty jelitowej?

Aby uzyskać więcej informacji na temat mikrobioty jelitowej, 
odwiedź stronę www.biocodexmicrobiotainstitute.com
Dane referencyjne witryny
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Jakie mikroorganizmy są 
stosowane w probiotykach?

Nie należy mylić probiotyków z…
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np. Saccharomyces

Wszystkie są określane za pomocą nazwy łacińskiej, 
która wskazuje na: 

RODZAJ GATUNEK SZCZEP

np.  Lactobacillus    acidophilus     XYZ123

(który je wyróżnia)

bakterie drożdże

np. bifidobakterie
Bifidobacterium

np. laktobakterie
Lactobacillus

biegunka w wyniku przyjmowania
antybiotyków, nieżyt żołądka i jelit,

zespół jelita drażliwego itp.

zakażenie układu
moczowego itp.

katar alergiczny,
zimowe infekcje dróg

oddechowych itp.

kandydoza, waginoza
bakteryjna itp.

trądzik, atopowe
zapalenie skóry itp.
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wybór mikroorganizmów 
korzystnych właściwościach

identyfikacja
potencjalnych mikroorganizmów 

weryfikacja
braku szkodliwości 

potwierdzenie korzystnego
działania u człowieka

wytwarzanie: namnażanie 
w fermentorze odwirowywanie 
i liofilizacja mikroorganizmów

pakowanie, przechowywanie
i transport

Jak działają na nasz organizm? 

1 4321 432PROBIOTYKI

Aby mikroorganizm zyskał miano probiotyku, 
musi spełniać liczne kryteria i przejść liczne
kontrole jakości w całym łańcuchu produkcji.

Probiotyki to żywe mikroorganizmy, 
które wpływają korzystnie na zdrowie biorcy,

jeżeli są podawane w odpowiednich ilościach. 

Doustnie lub lokalnie (np. 
przez skórę, dopochwowo itp.).

Ani za dużo, ani za mało – 
odpowiednia ilość, aby 
skutecznie działać. 

Tylko w takiej formie mogą 
działać – martwe mikroorganizmy 
nie są probiotykami! 

Chodzi o dowiedziony korzystny 
wpływ na zdrowie osoby, która 
je przyjmuje. 
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W jakich przypadkach warto
je przyjmować? 

odbudowują i utrzymują
równowagę mikrobioty

modulują odpowiedź
immunologiczną

wzmacniają
funkcję bariery

eliminują czynniki
chorobotwórcze i toksyny

Jak powstają?
Przykład wytwarzania
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