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Miliardy vedecky študovaných priateľských 
baktérií v Spojenom kráľovstve

a na Slovensku naplnených do jednej kapsuly

Výživové doplnky plné života, pre celú 
rodinu



Čo sú to priateľské baktérie?
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Prečo Pro-Ven výživové doplnky?

Lactobacillus & Bifidus for Pregnancy

Lactobacillus & Bifidus for Breast Fed Babies

Fit for School

Adult Acidophilus & Bifidus – 25 Billion

Adult Acidophilus & Bifidus – 50 Billion

Women’s Lactobacillus & Bifidus with Cranberry

Acidophilus & Bifidus with Digestive Enzymes



For everyday use

ČO SÚ TO 
PRIATEĽSKÉ 
BAKTÉRIE? 
Súčasťou gastrointestinálneho traktu u ľudí je veľmi 
komplexný ekosystém (známy ako črevná mikroflóra), ktorý 
obsahuje trilióny (100,000,000,000,000) mikroorganizmov, 
vrátane priateľských, zdraviu prospešných baktérií. 
 
Črevná mikroflóra zohráva významnú úlohu vo výžive, 
metabolizme a imunite (trávenie, vstrebávanie, syntéza 
vitamínov, produkcia energie, bariéra proti kolonizácii 
oportunistickými patogénmi, produkcia antimikrobiálnych 
látok, atď.). Kolonizačný process začína už počas pôrodu, 
zloženie črevnej mikroflóry sa postupne mení s pribudajúcim 
vekom a významne závisí od spôsobu pôrodu a stravovania 
(dojčenie, umelá detská výživa, tuhá strava). Črevná 
mikroflóra sa ustáli v prvých 2-3 rokoch života dieťaťa a 
nadobudne charakteristiky mikroflóry dospelých.
 
Priateľské mikroorganizmy, najmä baktérie mliečneho 
kvasenia sa po stáročia využívali pri fermentácií potravín – 
jogurtov, kefírov, kyslej kapusty, kvasenej zeleniny (napr. 
uhoriek) a iných kyslomliečnych produktov. V dnešnej dobe 
sú na trhu dostupné produkty obsahujúce priateľské 
baktérie vo forme fermentovaných mliečnych výrobkov, 
funkčných potravín alebo výživových doplnkov. 
Najbežnejšie zastúpenými baktériami sú baktérie z rodov 
Lactobacillus a Bifidobacterium. 

Narušenie črevnej mikroflóry
Mnohé faktory, ako je zloženie stravy, otrava jedlom, 
infekcie, liečba antibiotikami, hnačka, zápcha, stres, 
nedostatok spánku a stárnutie, môžu narušiť rovnováhu 
črevnej mikroflóry. Pravidelný prísun priateľských baktérií 
napomáha k udržiavaniu rovnováhy črevnej mikroflóry a 
malo by byť súčasťou zdravej výživy a životného štýlu.



ČO SÚ TO 
PRIATEĽSKÉ 
BAKTÉRIE? PREČO PRO-VEN 

VÝŽIVOVÉ 
DOPLNKY?

Pro-Ven výživové doplnky zahŕňajú rad prípravkov 
založených na rozsiahlom vedeckom výskume s cieľom 
podpory intestinálneho a imunitneho zdravia. 

Pro-Ven výživové doplnky obsahujú skupinu Lab4 alebo 
Lab4b priateľských baktérií, vedecky skúmaných v 
tehotenstve, od narodenia, počas detstva a dospelosti. Tieto 
skupiny priateľských baktérií laktobacilov a bifidobaktérií sú 
bezpečné. Napríklad, bezpečnosť Lab4b skupiny 
priateľských baktérií sa sledovala počas dvojito zaslepenej 
placebom kontrolovanej štúdie u 454 tehotných žien a ich 
novorodencov. Tehotné ženy od 36. týždňa gravidity do 
pôrodu a bábätká od narodenia do 6 mesiacov užívali tieto 
Lab4b priateľské baktérie alebo placebo. Nezaznamenali sa 
žiadne rozdiely v nežiaducich udalostiach medzi týmito 
dvoma skupinami. Priateľské baktérie zahrnuté v Lab4 a 
Lab4b konzorciách sú uvedené v zozname Kvalifikovaného 
predpokladu bezpečnosti (QPS), ktorý zaviedol Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Pro-Ven výživové doplnky sú podporované rozsiahlym 
výskumom. Množstvo vedeckých publikácií a klinických štúdií 
s Lab4 a Lab4b skupinami priateľských baktérií demonštruje 
pozitívne účinky na tráviaci trakt a imunitu; pri prevencii 
alergie, bežných infekciách, pri a po užívaní antibiotík, 
špecifických tráviacich ťažkostiach, ako napríklad nadúvanie, 
zápcha, hnačka spôsobená Clostridium difficile, syndróm 
dráždivého čreva (IBS). Výskumný tím nepretržite 
spolupracuje s poprednými univerzitami a výskumnými 
ústavmi v Spojenom kráľovstve, na Slovensku a iných 
európskych krajinách s cieľom aplikovať najnovšie vedecké 
poznatky vo výskume a vývoji výživových doplnkov. Pre viac 
informácií o týchto priateľských baktériách a štúdiách 
navštívte: www.lab4probiotics.co.uk

Výroba na špičkovej svetovej 
úrovni
Pro-Ven výživové doplnky sú vyrobené firmou Cultech Ltd. v 
Spojenom kráľovstve, ktorá je držiteľom certifikátov 
osvedčujúcich kvalitu výroby ako je ISO 9001:2015, GMP 
(Správna výrobná prax) and BRC Global Standard for Food 
Safety. Pri výrobe sú použité dva ochranné procesy; 
Tri-Phase a StabilityMax.

Vyvinutý výskumným tímom Cultech Ltd.
Jedinečná trojfazovo stabilizačná a účinná technológia, ktorá 
zvyšuje stabilitu priateľských bakterií v každom kroku 
výrobného procesu. 

Kombinuje aktívne zložky, ktoré boli ošetrené procesom 
TriPhase, vo vzduchotesnom balení a extra vyšším obsahom 
priateľských baktérií. 



For everyday use

Lab4b Konzorcium - 10 miliárd životaschopných buniek
Lactobacillus salivarius (CUL61) | Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL34)
Lactobacillus paracasei (CUL08) | Bifidobacterium bifidum (CUL20)

Kapsula

Lactobacillus & Bifidus for Pregnancy

www.proven-uk.com

Vápnik | Vitamín C 

Vhodné pre 
vegetariánov

Bez 
gluténu

Bez mliečnych 
zložiek

Tehotenstvo

Charakteristika

Odporúčané denné dávkovanie

Pre matky počas tehotenstva a dojčenia.

10 miliárd Lab4b lyofilizovaných priateľských baktérií v jednej kapsule.

Toto množstvo je garantované počas celej doby použiteľnosti, teda i na konci 
exspirácie.

Lab4b priateľské baktérie použité v štúdii Swansea Baby (Spojené kráľovstvo), ktorá 
zahŕňala viac ako 450 matiek s deťmi (Allen SJ et al., Arch Dis Child 2014, 99: 1014; 
Allen SJ et al., J Nutr 2010, 140: 483).

Obsahuje vápnik na udržiavanie zdravého trávenia1. 

S vitamínom C na podporu imunitného systému2.

Výživové údaje

Užívajte denne jednu kapsulu s jedlom. Nie je nutné skladovať v chladničke.

30 kapsúl – dávka na 30 dní. 

POMÁHA UDRŽIAVAŤ 
ZDRAVÉ TRÁVENIE1 A
IMUNITU2 POČAS 
TEHOTENSTVA

v

Zdravotné tvrdenia
1Vápnik prispieva k normálnej funkcii tráviacich enzýmov.
2Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného systému.

www.proven.sk



For everyday use

Lab4b Konzorcium  - 10 miliárd životaschopných buniek
Lactobacillus salivarius  (CUL61) | Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL34)
Lactobacillus paracasei  (CUL08) | Bifidobacterium bifidum (CUL20)

Prášok

Lactobacillus & Bifidus for 
Breast Fed Babies

Vhodné pre 
vegetariánov

Bez 
gluténu

Bez mliečnych 
zložiek

Od 
narodenia

Charakteristika

Odporúčané denné dávkovanie

Špeciálne pre dojčených novorodencov. 

Vhodné od narodenia.

10 miliárd Lab4b lyofilizovaných priateľských baktérií v jednej kapsule.

Toto množstvo je garantované počas celej doby použiteľnosti, teda i na konci 
exspirácie.

Lab4b priateľské baktérie použité v štúdii Swansea Baby (Spojené kráľovstvo), ktorá 
zahŕňala viac ako 450 matiek s deťmi (Allen SJ et al., Arch Dis Child 2014, 99: 1014; 
Allen SJ et al., J Nutr 2010, 140: 483).

Výživové údaje

Pomocou pribalenej odmerky pridajte denne dve odmerky výživového doplnku do 
odsatého materského mlieka a dobre pretrepte. Nepridávajte do horúceho mlieka. 
Taktiež môžete podať prášok čistým prstom priamo do úst dieťaťa a nechať dieťa 
prst sať. Pokračujte, pokiaľ dieťa neskonzumuje prášok z 2 odmeriek. Nie je nutné 
skladovať v chladničke.

30 denných dávok – dávka na 30 dní. 

VYVINUTÉ PRE 
UŽÍVANIE OD 
NARODENIA A POČAS 
PRVÝCH
ROKOV ŽIVOTA

v

www.proven-uk.comwww.proven.sk



For everyday use

Lab4 Konzorcium- 12,5 miliárd životaschopných buniek
Lactobacillus acidophilus (CUL60) | Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL34)
Lactobacillus acidophilus (CUL21) | Bifidobacterium bifidum (CUL20)

Žuvacia tableta

Fit for School

 Vitamín C  

Vhodné pre 
vegetariánov

Bez 
gluténu

Bez mliečnych 
zložiek

Deti vo veku 
4-16 rokov

Charakteristika 

Odporúčané denné dávkovanie

Pre deti vo veku 4-16 rokov.

12,5 miliárd Lab4 lyofilizovaných priateľských baktérií v jednej žuvacej tablete.

Toto množstvo je garantované počas celej doby použiteľnosti, teda i na konci 
exspirácie.

S vitamínom C, ktorý prispieva k normálnej funkcii imunitného systému1.

Žuvacie tablety s prírodnou jahodovou príchuťou špeciálne vyrobené pre deti.
Tento produkt bol skúmaný v štúdii ‘Vplyv dlhodobého podávania probiotík v 
kombinácii s vitamínom C na infekcie detí navštevujúcich predškolské zariadenia’, 
realizovanou Lekárskou fakultou UK v Bratislave a pediatrickým centrom JuvenaliaA 
v Dunajskej Strede (GARAIOVA, I., et al., European journal of clinical nutrition, 2015, 
69: 373).

Predškolská absencia detí počas šiestich mesiacov klesla o 30 %. 

Výživové údaje

Užívajte denne jednu žuvaciu tabletu výživového doplnku s jedlom. Tablety sa majú 
žuvať a neprehĺtať celé. Nie je nutné skladovať v chladničke.

30 žuvacích tabliet - dávka na 30 dní.

NAPOMÁHA 
UDRŽIAVAŤ FUNKCIU 
IMUNITNÉHO 
SYSTÉMU DIEŤAŤA

v

www.proven-uk.comwww.proven.sk

Zdravotné tvrdenia
1Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného systému.



Lab4 Konzorcium - 12,5 miliárd životaschopných buniek
Lactobacillus acidophilus (CUL60) | Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL34)
Lactobacillus acidophilus (CUL21) | Bifidobacterium bifidum (CUL20)

Kapsula

Adult Acidophilus & 
Bifidus - 25 Billion

Fruktooligosacharidy (FOS)

Vhodné pre 
vegetariánov

Bez 
gluténu

Bez mliečnych 
zložiek

DOSPELÍ A 
DOSPIEVAJÚCI 16+ 

Charakteristika 

Odporúčané denné dávkovanie

Pre dospelých a dospievajúcich od 16+. 

Na každodenné užívanie.

12,5 miliárd Lab4 lyofilizovaných priateľských baktérií v jednej kapsule-25 miliárd v 
dennej dávke v dvoch kapsulách.

Toto množstvo je garantované počas celej doby použiteľnosti, teda i na konci 
exspirácie.

Obsahuje Lab4 najkomplexnejšie skúmanú skupinu priateľských baktérií spomedzi 
dostupných produktov v Spojenom královstve.

Výživové údaje

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov užívajte dve kapsuly výživového doplnku denne 
s jedlom po dobu 1-4 mesiacov, v závislosti od osobnej potreby.

Pre dosiahnutie vysokej udržiavacej dávky je následne možné zníženie na jednu 
kapsulu denne s jedlom. Nie je nutné skladovať v chladničke.

30 kapsúl – dávka na 15 dní. 

NA KAŽDODENNÉ 
UŽÍVANIE PRE 
DOSPELÝCH A 
DOSPIEVAJÚCICH OD 
16+ 

For everyday use

v

www.proven-uk.comwww.proven.sk



For everyday use

Lab4 Konzorcium - 50 miliárd životaschopných buniek
Lactobacillus acidophilus (CUL60) | Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL34)
Lactobacillus acidophilus (CUL21) | Bifidobacterium bifidum (CUL20)

Kapsula

Adult Acidophilus & 
Bifidus – 50 billion

Charakteristika 

Odporúčané denné dávkovanie

Pre dospelých a dospievajúcich od 16+.

50 miliárd Lab4 lyofilizovaných priateľských baktérií v jednej kapsule.

Toto množstvo je garantované počas celej doby použiteľnosti, teda i na konci 
exspirácie.

Obsahuje Lab4 najkomplexnejšie skúmanú skupinu priateľských baktérií spomedzi 
dostupných produktov v Spojenom královstve.

Vysoká dávka pre krátkodobé intenzívne doplnenie baktérií v prípade potreby, 
napríklad pri používaní antibiotík.

Výživové údaje

Užívajte denne jednu kapsulu výživového doplnku s jedlom.

Pri súbežnom užívaní s antibiotikami-užite Pro-Ven Acidophilus & Bifidus – 50 Billion 
minimálne 2 hodiny pred alebo po užití antibiotika. Nie je nutné skladovať v 
chladničke.

14 kapsúl – dávka na 14 dní. 

VYSOKÝ POČET 
PRIATEĽSKÝCH BAKTÉRIÍ 
PRE KRÁTKODOBÉ 
UŽÍVANIE (NAPR. PRI A 
PO UŽÍVANÍ ANTIBIOTÍK)

Vhodné pre 
vegetariánov

Bez 
gluténu

Bez mliečnych 
zložiek

DOSPELÍ A 
DOSPIEVAJÚCI 16+ 

v

www.proven-uk.comwww.proven.sk



For everyday use

Lab4 Konzorcium + Lactobacillus gasseri - 17,5 miliárd 
životaschopných buniek
Lactobacillus acidophilus (CUL60) | Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL34)
Lactobacillus acidophilus (CUL21) | Bifidobacterium bifidum (CUL20)
Lactobacillus gasseri (CUL09)

Kapsula

v

Women’s Lactobacillus & Bifidus 
with Cranberry

Vitamín B6 | Extrakt z brusníc

Vhodné pre 
vegetariánov

Bez 
gluténu

Bez mliečnych 
zložiek

ŽENY

Charakteristika 

Odporúčané denné dávkovanie

Na každodenné užívanie pre ženy.

17,5 miliárd lyofilizovaných priateľských baktérií v jednej kapsule -  Lab4 a 
Lactobacillus gasseri.

Toto množstvo je garantované počas celej doby použiteľnosti, teda i na konci 
exspirácie.

Lactobacillus gasseri je prirodzenou súčasťou vaginálnej mikroflóry.

Obsahuje extrakt z brusníc a vitamín B6, ktoré poskytujú podporu pre zdravie žien a 
hormonálnu aktivitu1.

Nutritional information

Užívajte jednu kapsulu denne s jedlom. V prípade potreby zvýšte na dve kapsuly 
denne. Nie je nutné skladovať v chladničke.

30 kapsúl – dávka na 30 dní.

SO ŠPECIFICKÝMI 
KMEŇMI LACTOBACILLUS, 
BRUSNICAMI A 
VITAMÍNOM B6 PRE 
ZDRAVIE ŽIEN

Zdravotné tvrdenie
1Vitamín B6 prispieva k regulácii hormonálnej aktivity.

www.proven-uk.comwww.proven.sk



For everyday use

Lab4 Konzorcium - 25 miliárd životaschopných buniek
Lactobacillus acidophilus (CUL60) | Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL34)
Lactobacillus acidophilus (CUL21) | Bifidobacterium bifidum (CUL20)

Kapsula

v

Acidophilus & Bifidus with 
Digestive Enzymes

Amyláza | Proteáza | Lipáza | Vápnik

Vhodné pre 
vegetariánov

Bez 
gluténu

Bez mliečnych 
zložiek

DOSPELÍ

Charakteristika 

Odporúčané denné dávkovanie

Pre dospelých. 

12,5 miliárd Lab4 lyofilizovaných priateľských baktérií v jednej kapsule – 25 miliárd v 
dennej dávke v dvoch kapsulách.

Toto množstvo je garantované počas celej doby použiteľnosti, teda i na konci 
exspirácie.

Lab4 najkomplexnejšie skúmaná skupina priateľských baktérií spomedzi dostupných 
produktov v Spojenom královstve.

Obsahuje tráviace enzýmy, ktoré umožnujú, aby jedlo bolo ľahko a účinne 
rozložitelné a absorbovatelné - amyláza pre sacharidy, proteáza pre proteíny a 
lipáza pre tuky.

Taktiež obsahuje vápnik na podporu procesu trávenia1.

Výživové údaje

Užívajte denne jednu kapsulu s obedom a jednu s večerou.

Tráviace enzýmy pôsobia na jedlo v žalúdku a tenkom čreve a majú sa užívať spolu s 
jedlom. Nie je nutné skladovať v chladničke.

30 kapsúl – dávka na 15 dní.

ŠPECIÁLNE 
VYVINUTÉ S VÁPNIKOM 
PRE PODPORU 
TRÁVIACEHO PROCESU

www.proven-uk.comwww.proven.sk

Zdravotné tvrdenie
1Vápnik prispieva k normálnej funkcii tráviacich enzýmov.
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www.lab4probiotics.co.uk

Distribútor pre Slovensko: 
ProVen SK s.r.o

Komenského 856,
929 01 Dunajská Streda

Email: ladislav.godolle@gmail.com


