
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orthiflor-Plus bestaat uit tien synergetisch werkende natuurlijke darmbacteriën met een grote kiemkracht voor het opbouwen van 
een evenwichtige darmflora. Bovendien bestaat Orthiflor-Plus voor 50% uit oligofructose. Oligofructosevezels zijn werkzaam als 
prebioticum. Oligofructose stimuleert de groei van bifidobacteriën in de dikke darm, en versterkt bovendien de werking van de 

reeds aanwezige bifidobacteriën en lactobacillen in Orthiflor-Plus.

 

Deze gunstige combinatie van ingrediënten maakt Orthiflor-Plus een extra krachtig en uitgebalanceerd product voor het 

opbouwen van een evenwichtige darmflora.

 

Specifieke gevallen; na antibioticagebruik en/of andere voor de darmflora belastende middelen

In een aantal specifieke gevallen is het belangrijk een hoge dosering van een probioticum te gebruiken. Vaak is het bij deze 
gevallen zo dat het probioticum op zichzelf, dus zonder ander supplement, therapeutisch gebruikt kan of zelfs moet worden. Het 
blijkt dat in klinische onderzoeken hierbij vaak minimaal 1x1010 bacteriën per dag gebruikt wordt. Dit komt ongeveer overeen 

met drie sachets Orthiflor-Plus.

 

De gevallen waarbij deze dosering gebruikt wordt zijn vaak situaties van ernstige dysbiose. Bijvoorbeeld bacteriële en/of 
schimmelovergroei in voornamelijk de dunne darm of een totaal verstoorde of gereduceerde flora na antibioticumgebruik of na 

gebruik van andere voor de darmflora belastende medicijnen.

 

Hoofdingrediënt

10 verschillende darmflorabacteriën

 

Ingrediënten

Eén sachet (3 gram) bevat

3 x 109 kolonievormende eenheden van de volgende bacteriën in ongeveer gelijke verhoudingen:

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus, rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Lactococcus lactis, 

fructo-oligosacchariden 1500 mg

 

 

Gegarandeerd vrij van: gist, suiker, lactose, conserveermiddelen en synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen. Dit product is 

hypoallergeen.

 

Gebruik

Door het poeder na het oplossen in water te laten staan worden de bacteriën geactiveerd en zijn ze beter bestand tegen zuur en 

gal.

 

Tijdens een kuur:

2 sachets per dag oplossen in een glas lauw water. Een half uur laten staan, opnieuw doorroeren en staand opdrinken. Op een 

nuchtere maag innemen, bij voorkeur voor het slapen gaan.

 

Onderhoudsdosering: 

1 sachet per dag.

Orthiflor Plus mag tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Kinderen mogen vanaf de leeftijd van 4 jaar maximaal 1 sachet per 

dag gebruiken.

 

 


