
 

TOPPFORM Halmstad www.toppformhalmstad.se 035-129400 
  
 toppformhalmstad@gmail.com 

 

Har du problem med: 

• Mage? 

• Tarm? 

• Matsmältning? 

• Uppblåsthet? 

• Intoleranser? 

• Hud? 

Då ska du testa denna produkt 

 

 

 

Bygger på den absolut senaste forskningen om tarmbakterier! Endast på TOPPFORM.  

• Probiotikans ”Rolls Royce” gör kraftfull nytta på rätt ställe. 

• Boostar tarmfloran snabbt 

• Ökar mängden av de viktigaste bakterierna inte bara lactobacillus och bifidus stammar 

• SIBO, IBS, mage/tarm problem, hud, trötthet, värk, allergier?  

• Dessa bakterier är otroligt kraftfulla och kan verkligen vända hälsan till det bättre! 

• Bonus: strö öppnad kapsel i mun och svälj vid början på halsont. Bra effekt! 

Dosering (de är kraftfulla och är du känslig är det bäst att börja i denna takt. Får du inga reaktioner (orolig 

mage, småkramper etc) kan du gå lite fortare fram):  

1. Vecka 1: ¼ - ½ kapsel varannan dag med mat 

2. Vecka 2: ½ - 1 kapsel varannan dag med mat 

3. Vecka 3: 1 kapsel varje dag med mat 

4. Vecka 4: 2 kapslar varje dag med mat (kan tas bägge samtidigt) 

5. Därefter i 3 månader sedan trappa ner till 4-6 kapslar/vecka 

6. Vid stora problem rekommenderas komplett kur. Hör med TOPPFORM om upplägg och ytterligare 

produkter. En del klarar ej full dos och det är ok. Då tar du den mängd som fungerar för dig och ev 

provar att höja dosen längre fram. 

PRIS: 590:-/burk (räcker 1 månad) 3 burkar 1740:- 

http://www.toppformhalmstad.se/
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