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BIOTEBACT: Ravintolisä suojaamaan ja vahvistamaan suunielu kanavaa ja ylempiä hengitysteitä. 

Lactobacillus helveticus MiMlh5, tapettuja soluja - Hyaluronihappo - Hedge mustard 

(pensassinappi) 

TIETOA TUOTTEESTA  

BIOTEBACT sopii erityisesti flunssakausien aikaan. Suositellaan bakteeriperäisiin ja ei-bakteerin aiheuttamiin 

infektioihin. Kaksi kolmesta tehoaineesta (tapetut maitohappobakteerit ja hyaluronihappo) vaikuttavat 

mekaanisesti eli estävät fyysisesti infektiota aiheuttavan bakteerin kiinnittymistä suunielukanavan 

limakalvoille.  

Vaikuttavat aineet: 

Lactobacillus helveticus MiMlh5 -tapetut bakteerisolut 

1. Vähentää (estää) bakteeritulehdusta. -Syrjäyttää infektioita aiheuttavan streptokokin.  

2. Vaikuttaa immuunivasteeseen  

 Vaikuttaa sytokiinien eritykseen ja aktivoi interleukiinia (IL-2). 

3. Hillitsee tulehdusta (anti-inflammatorinen vaikutus) 

Vaikutus sytokiinien kautta.  

Hyaluronihappo 

Synergistinen vaikutus Lactobacilluksen kanssa. Tehostaa tapettujen Lactobacillus helveticus MiMlh5 -

solujen sitoutumista limakalvoille. Erityisesti on osoitettu, että hyaluronihappo voi estää Streptocuccus 

pyogenes -bakteerin tarttumisen nieluun. Hyaluronihappo tunnetaan hyvin säätelevästä 

vaikutuksestaan tulehdusvasteeseen ja kyvystä palauttaa vaurioituneen pintakudoksen normaali 

toiminta. 

Hedge Mustard (Pensassinappi) 

Ehkäisee tulehdusta ja pehmentää limakalvoja. Käytetään käheyteen ja afoniaan (äänihäiriö) sekä 

hengitysteiden tulehdustiloihin. Hyväksytty väite: pehmentävä ja rauhoittava vaikutus suun ja nielun 

limakalvolle. Lisäksi se edistää ylähengitysteiden toimintaa. 

SUOSITTELE BIOTEBACT:ia 

• Ylähengitysteiden tulehduksen yhteyteen 

• Nenänielun tulehduksen ehkäisyyn 

• Indikoitu potilaille, joilla on toistuva nenänielutulehdus 

• Oireiden lievitykseen virusinfektioissa (myös yhdessä tulehduskipulääkkeiden kanssa) 

• Bakteeri -infektioihin (myös yhdessä antibiootin kanssa) 

• Antibioottihoidon vahvistamiseen 

• Immuunivasteen stimulointiin ennen ja/tai jälkeen antibioottikuurin ja flunssakaudella 
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✓ Akuuttiin tulehdukseen: ota yksi tabletti päivässä vähintään 15 päivän ajan antibioottikuurin 

kanssa (6-7 päivää); pidentää antibioottivaikutusta ja vähentää tulehduksen uusiutumista. 

Oireiden hävittyä, voit jatkaa käyttöä pakkauksen loppuun asti. Jos oireet kuitenkin jatkuvat 15 

päivän kuluttua, on suositeltavaa kääntyä uudelleen lääkärin puoleen. 

✓ Lievissä oireissa (lievä kurkkukipu, vilustuminen jne.) suosittelemme ottamaan kaksi tablettia 

päivässä, yhden aamulla ja yhden illalla 15 päivän ajan. Tällä tavalla vältetään 

taudinaiheuttajien hyökkäystä ja vahvistetaan immuunipuolustusta. 

✓ Ennaltaehkäisyyn: ota yksi tabletti päivässä kolmen kuukauden ajan syys -lokakuusta 

joulukuuhun ja helmikuusta / maaliskuusta toukokuuhun 

✓ Influenssarokotteen kanssa: ota Biotebact kolme kuukautta immuunijärjestelmän 

vahvistamiseksi.  

TUOTTEEN EDUT - Lactobacillus helveticus MiMlh5: 

• Tapettu bakteeri, jota antibiootti ei inaktivoi 

• Kilpailee suunielun limakalvolla Streptococcus pyogens -bakteerien kanssa 

• Paikallisesti vaikuttava 

• Biotekninen tuote 

• Turvallinen (myös lapsille, vanhuksille ja alentuneesta immuunivasteesta kärsiville henkilöille) 

• EFSA: n arvioima QPS (hyväksytty turvallisuusolettama) 

KLIININEN TUTKIMUS: Study published on Minerva Medica, carried out at the Otolaryngologist Clinic, Umberto I 

Hospital, Rome. Prof. Simonetta Masieri Profylaktisen vaikutus osoitettu. 

PAKKAUS 

30 tablettia, a’ 400 mg, sisältö 12 g 

ANNOSTUS 

Yksi tabletti päivässä mieluiten iltaisin, aterioiden ja hampaidenpesun jälkeen. Anna tabletin liueta suussa 
pureskelematta. Ohjeen mukaista annostusta ei saa ylittää.  
KOOSTUMUS 

Yksi 400 mg:n tabletti sisältää: miljardi tapettua Lactobacillus helveticuksen solua, 30 mg pensassinappiuutetta, 40 

mg natriumhyaluronaattia, josta 38 mg hyaluronihappoa 

 

BIOTEBACT 1 tabletti sisältää 

Lactobacillus helveticus 1 mrd kuolleita soluja 

Hedge mustard (pensassinappi), 
kuivauute 

30 mg 

Natrium hyaluronaatti, 
josta hyaluronihappoa 

40 mg 
38 mg 

 
AINESOSAT: Täyteaineet: isomalt, hydroksipropyyli-selluloosa; Na-hyaluronaatti, Pensassinappi (Hedge mustard, 
Sisymbrium officinale L. Scop., kukinnot) kuivauute, Päällystysaineet: hydroksipropyyli-selluloosa, hydroksipropyyli-
metyyliselluloosa, kalsiumkarbonaatti, talkki; Paakkuuntumisenestoaineet: rasvahappojen magnesiumsuolat, 
piidioksidi; Aromiaineet: Lactobacillus helveticus MiMlh5 (ei eläviä); Happamuuden säätöaine: sitruunahappo 
Gluteeniton ja laktoositon.   

Maahantuoja ja markkinoija: Adesso Nutraceuticals Oy 

Myyntikanava: vain apteekit  

Jakelu: Medifon Oy 

Ota yhteyttä: merja.heponiemi@adesso.fi tai soita 

040-7057948 

www.adesso.fi 

 

Valmistaja: INPHA DUEMILA S.r.l. Valmistusmaa: Italia  

 


