PRODUTO ALIMENTÍCIO
Ingredientes
Lactobacilus acidophillus, Lactobacilus rhamnosu
Bifidoba
, Frutooligossacarídeo,
Cálcio, Magnésio, Vitamina C, Zinco, Selênio,
Vitamina E, Vitamina B12, Vitamina D e Vitamina
K. Aroma idêntico ao natural de baunilha.

Cada sachê possui - 3 bilhões de probióticos
L. acidophilus SD 5221
L. rhamnosus SD 5217
B. bifidum SD 6576
Frutooligossacarídeo

109 UFC
109 UFC
109 UFC
5,5g

Atillus Multi é um produto composto por fibra prebiótica (frutooligossacarídeo) e
probióticos (
)
,
que contribuem para o equilíbrio da flora intestinal. Seu consumo deve estar associado
a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

Recomendações de uso
1 sachê (7g) ao dia, ou a critério médico ou nutricionista. PODE SER DILUÍDO EM (1 COPO)
ÁGUA, SUCO NATURAL, IOGURTE OU LEITE. NÃO CONSUMIR E/OU DILUIR COM LÍQUIDOS
QUENTES. O consumo deste produto deve estar acompanhado da ingestão de líquidos.

Informação Nutricional por
porção de 7g (1 sachê)
Quantidade por porção
Valor Energético
Fibra Alimentar
Vitamina B12

10 Kcal – 42 kJ

NÃO CONTÉM GLÚTEN

% VD(*)
0,5%

5g

20%

2,4mcg

100%

Vitamina C

41mg

90%

Vitamina D

5mcg (200UI)

100%

Vitamina E

6,5mg

65%

Vitamina K

3,2mcg

5%

Cálcio Quelato

200mg

20%

Magnésio

39mg

15%

Selênio

34mcg

100%

7mg

100%

Zinco

VD (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. Não contém quantidade significativa de carboidratos,
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.

Consumir somente a quantidade
indicada na embalagem.
Gestantes, nutrizes e crianças até 3
(três) anos, devem consumir este
produto somente sob orientação de
nutricionista ou médico.
Cuidados de conservação
Manter em local fresco e seco em
temperatura de até 25°C. Evitar
exposição ao sol. O sachê deve ser
consumido assim que aberto.

O que são alimentos funcionais?
Alimentos funcionais são alimentos com propriedades funcionais naturais ou enriquecidos com aditivos
alimentares que contribuem para a manutenção da saúde, por exemplo os probióticos e prebióticos.

O que são probióticos?
São micro-organismos vivos que podem ser ingeridos pelo ser humano, e quando administrados
em quantidades apropriadas, produzem benefícios à saúde. Esses seres habitam normalmente
nosso intestino, ajudando na digestão de alimentos e inibindo a colonização por bactérias
patogênicas (ruins).

O que são prebióticos?
São ingredientes alimentares não digeríveis pelo organismo, mas que estimulam o crescimento
dos probióticos (micro-organismos vivos) e beneficiam a flora intestinal.

Atillus Multi é um probiótico ou um prebiótico?
Atillus Multi é um simbiótico. Os simbióticos são definidos como produtos que contém
simultaneamente probióticos e prebióticos. O consumo de um simbiótico de forma apropriada
pode aumentar os efeitos benéficos de cada um deles, ajudando no equilíbrio da flora intestinal.

Curiosidades
Os probióticos de Atillus Multi são fornecidos pela DuPont Danisco, que recentemente
recebeu o prêmio mundial de maior pesquisador em probióticos do mundo. Isso mostra
o comprometimento da Myralis em fornecer produtos com ingredientes de procedência
mundialmente conhecidos. As espécies de lactobacilos e bifidobactérias utilizados no
Atillus Multi são as mais utilizadas como probióticos, estando presentes no leite materno,
normalmente frequentes na flora intestinal.

Você sabia?

Hábitos da vida moderna podem aumentar a fermentação, como o uso excessivo de:

ANTIBIÓTICO

LAXANTE

antibióticos

laxantes

AÇÚCAR

carne vermelha

Consequência

produtos lácteos

açúcar refinado

desequilíbrio da flora intestinal
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