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www.biocodexmicrobiotainstitute.com:
międzynarodowe centrum wiedzy poświęcone mikrobiocie!

Mikrobiota to coraz ważniejszy temat z dziedziny zdrowia. Naukowcy uważają ją za nowo odkryty
organ ludzkiego ciała. Związane z nią badania naukowe przeżywają rozkwit. Wpływ bilionów
mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów) tworzących mikrobiotę na takie aspekty stanu
zdrowia, jak trawienie czy zdrowie kobiet oraz dzieci został już udowodniony. Aby popularyzować
wiedzę o mikrobiocie i uświadamiać społeczeństwu jej znaczenie, Biocodex Microbiota Institute
zaprojektował z myślą o użytkownikach centrum wiedzy poświęcone mikrobiocie, w którym goście
znajdą rzetelne, aktualne i adekwatne informacje dla lepszego zdrowia.
Czy słyszałeś kiedyś słowo „dysbioza”? A może słyszałeś o korzystnym wpływie probiotyków na
zdrowie? Wiesz, że mikrobiota jelitowa jest dobrym wskaźnikiem długowieczności? Albo że mikrobiota
pochwy składa się z setek bakterii pomagających w utrzymaniu w pochwie zdrowego środowiska?
Zarówno eksperci, jak i zainteresowani tematem niefachowcy znajdą odpowiedzi na te pytania.
Centrum poświęcone trzem głównym zagadnieniom z dziedziny zdrowia, stworzone w formie
spersonalizowanych podróży:
●

●

Jelito w centrum uwagi: „Moc twojego jelita” – sekcja stworzona z myślą o tym, by podkreślić
znaczenie jelita poprzez omówienie takich tematów, jak oś jelitowo-mózgowa, choroby układu
trawiennego i sposoby radzenia sobie z nimi.
Zdrowie kobiet w każdym wieku: „Moja kobieca mikrobiota” mówi o wszystkich związanych
z nią zagadnieniach, takich jak pokwitanie, ciąża, zaburzenia mikrobioty i metody dbania o nią.

●

Inne rodzaje mikrobioty: „Nasza cudowna mikrobiota” prezentuje różne tematy, takie jak
mikrobiota skórna, uszno-nosowo-gardłowa i płucna oraz ich rola w organizmie.

Pisane przez naukowców informacje o mikrobiocie stają się dostępne dla każdego dzięki
aktualnościom, wywiadom z lekarzami, folderom tematycznym, infografice, opracowaniom, a nawet
artykułom w wersji mobilnej.
– Chcemy popularyzować wiedzę o fundamentalnej roli tego ważnego organu poprzez rzetelne,
aktualne i przydatne treści przeznaczone dla lekarzy i odbiorców spoza sektora ochrony zdrowia –
powiedziała Murielle Escalmel, dyrektor ds. korporacyjnej komunikacji naukowej. – Poprzez to
centrum wiedzy poświęcone mikrobiocie chcemy ugruntować pozycję Biocodex Microbiota Institute
jako ważnego źródła informacji dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej o naszej mikrobiocie.
Dotrzymujemy też obietnicy dostarczania naukowych informacji dla lepszego zdrowia!

O Microbiota Institute
Biocodex Microbiota Institute jest międzynarodową instytucją naukową, której działalność polega na
propagowaniu dbałości o zdrowie poprzez popularyzację wiedzy o mikrobiocie człowieka. W tym celu Instytut
zwraca się zarówno do pracowników ochrony zdrowia, jak i do społeczeństwa, aby uświadamiać wszystkim
istotną rolę tego wciąż jeszcze nieznanego organu.
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