
MAGE/TARM KOMPLETT KUR 

 

Har du problem med din mage och tarm? Uppblåsthet? Småkramper? Problem 

med matsmältningen? 

Då rekommenderar jag att du provar att köra en komplett 3 månaders kur med: 

 

 

 

 

REKONDITIONERA: MEGAspore probiotika i sporform med unika bakterier som boostar de goda 

bakterierna i tarmfloran och återställer balansen där på bästa sätt. MEGAspore Biotic är en mycket 

kraftfull probiotika som du måsta starta upp med långsamt och sedan öka dosen efterhand. Max 2 

kapslar per dag som maxdos och dessa tas under 3 månader. Därefter kan det 

i många fall räcka med att underhålla med 4-8 kapslar per vecka. Megaspore 

har mkt potenta bakterier och har efter tester visat att hela 100% av 

bakterierna överlever magsäcken och löser upp sig i tarmarna där de bakterier 

som produkten består av har förmågan att föröka andra viktiga 

bakeriestammar vilket möjliggör en snabb balansering av bakteriefloran. 

FÖRSTÄRKA:         Öka effekten av ovan nämnda unika probiotika med en unik variant av PREbiotika 

MEGA PREBIOTIC som är designad att endast förstärka de bra bakterierna som du 

vill ha mycket av i din tarmflora. Övrig probiotika på markanden förstärker alla 

bakteriers effekt, även de mindre önskvärda. MEGAPREBIOTIC är designad för att 

verkligen få ut största möjliga effekt av MEGASPORE biotic och tas under månad 2 

och 3 i denna 3-månaders kur genom att ta en skopa i ett glas vatten varje dag. 

Som bonus är produkten väldigt välsmakande! 

ÅTERUPPBYGGA: Den sista månaden i kuren är det dags att återuppbygga 

tarmslemhinnan så att den blir robust och inte läcker ut oönskade ämnen i 

blodomloppet med många olika symptom och även ev sjukdom som följd. 

Tarmslemhinnan är en viktig del i vårt immunförsvar och intoleranser, 

antibiotika, felaktig kost, mediciner mm kan göra den skör och ömtålig samt 

lite inflammerad. Produkten MEGA MUCOSA löser detta genom en speciell 

mix av Immuglobiner och aminosyror. Dosering 1 skopa i 1 glas vatten per 

dag. 

BEHOV OCH KOSTNAD FÖR HEL KUR: 3 burkar MEGAspore, 2 burkar MEGAPrebiotic, 1 burk MEGA 

Mucosa: 3500:-. (+ ev frakt: 100:-) Ord pris per burk: 590:- 

Dosering: Månad 1: Megaspore, Månad 2: Megaspore + Mega Prebiotic, Mån 3: Megaspore + Mega 

Prebiotic + Mega Mucosa Mer info om produkterna på: www.microbiomelabs.com 
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