
VIUSID® Biotic 

Cutie cu 7 plicuri a câte 4 g pulbere solubilă 

Ce este VIUSID® Biotic? 

VIUSID® Biotic este un supliment alimentar micronutrițional sub formă de pulbere solubilă, pe bază de fructooligozaharide, 

glucozamină, aminoacizi, extracte vegetale, vitamine, zinc și bacterii benefice pentru susținerea funcționării normale a sistemului 

imunitar și tractului digestiv. 

Oricare celulă, țesut sau sistem de țesuturi care formează organele are nevoie de anumite concentrații de micronutrienți specifici. Numai 
asigurând un aport micronutrițional cât mai apropiat de cel fiziologic se poate obține mediul intern necesar funcționării optime și capacității 
crescute de a se opune agenților interni sau externi care încearcă să le destabilizeze. O astfel de structură, bine echilibrată din punct de 
vedere micronutrițional, va avea o viață mai lungă și mai bună, o funcționare optimizată și un răspuns mult mai bun la tratamentele 
medicale, dacă acestea sunt necesare. Nici elementele care formează sistemul imunitar și tractul digestiv nu fac excepție de la această 
regulă! 

Ce conține VIUSID® Biotic? 

Ingrediente/ doza (1 plic /zi): Fructooligozaharide – 600,79mg, Maltodextrina, Mix de 20 tulpini bacterii probiotice (L. acidophilus, L. 
reuteri, L. plantarum, L. rhamnosus, L. salivarius, L. brevis, L. paracasei, L. gasseri, L. helveticus, L. casei, L. crispatus, L. fermentum, B. 
infantis, B. bifidum, B. Longum, B. lactis, B. breve, P. acidilactici, S. thermophilus, Lc. Lactis) – 500mg, L-Glutamina – 492,5mg**, Acid 
malic – 333mg**, Clorhidrat de L-arginina – 328,01mg**, Clorhidrat de L-Glucozamina – 326,34g**, arome: aroma de Portocala, 
acidifiant: Acid citric, L-Glicina – 164mg**, Extract de Alfalfa (Medicago sativa L.) – 20mg, Extract de Lemn dulce (Glycyrrhiza glabra L., 
sursa de Glicirhizinat de monoamoniu) – 16,17mg, Acid L-ascorbic/ Vitamina C – 9,9mg (12,4%VNR*), indulcitor: aspartam***, Sulfat de 
zinc – 2,5mg (sursă a 0,9mg Zinc elemental – 19%VNR*), Miere – 2mg, conservanți: Sorbat de potasiu si Benzoat de sodiu, Pantotenat 
de calciu/ Vitamina B5 – 0,9mg (15%VNR*), Clorhidrat de piridoxina/ Vitamina B6 – 0,24mg (17,1%VNR*), Acid folic/ Vitamina B9 – 32mcg 
(16%VNR*), Cianocobalamina/Vitamina B12 – 0,146mcg(16%VNR*),. *Valoare Nutritionala de Referinta cf. Regulament 1169/2011; 
**doza zilnica nu a fost stabilita. *** conține o sursa de fenilalanina. Alergeni: crustacee.  
 
Care sunt rolurile acestei combinații de micronutrienți? 

Micronutrienții îndeplinesc funcții multiple în organism, dar nu întotdeauna pot fi sintetizați de către acesta. De aceea trebuiesc aduși din 
exterior prin hrana, suplimente alimentare și medicamente. Medicul, farmacistul sau dieteticianul/nutriționistul pot explica rolul și funcțiile 
particulare ale micronutrienților din VIUSID® Biotic în funcționarea normala a sistemului imunitar și a țesutului hepatic. Detalii importante 
puteți citi și pe www.viusid.ro .dar acești micronutrienți îndeplinesc diverse funcții la nivelul întregului organism. Astfel:  

Vitamina B5 contribuie la: ■ Metabolismul energetic normal. ■ Sinteza normală și metabolizarea hormonilor steroizi, a vitaminei D și a 
unor neurotransmițători. ■ Reducerea oboselii și extenuării. ■ Performanța mentală normală. 

Vitamina B6 contribuie la: ■ Sinteza normală a cisteinei. ■ Metabolismul energetic normal. ■ Funcționarea normală a sistemului nervos. 
■ Metabolismul normal al homocisteinei. ■ Metabolismul normal al proteinelor și glicogenilor. ■ Menținerea sănătății psihice. ■ Formarea 
normală a globulelor roșii. ■ Funcționarea normală a sistemului imunitar. ■ Reducerea oboselii și extenuării. ■ Reglarea activității 
hormonale. 

Folații (Acidul folic, Vitamia B9) contribuie la: ■ Dezvoltarea țesuturilor materne în timpul sarcinii. ■ Sinteza normală a aminoacizilor. ■ 
Buna funcționare a hematopoiezei. ■ Metabolismul normal al homocisteinei. ■ Menținerea sănătății psihice. ■ Funcționarea normală a 
sistemului imunitar. ■ Reducerea oboselii și extenuării. ■ Procesul de diviziune celulară. 

Vitamina B12 contribuie la: ■ Metabolismul energetic normal. ■ Funcționarea normală a sistemului nervos. ■ Metabolismul normal al 
homocisteinei. ■ Menținerea sănătății psihice. ■ Formarea normală a globulelor roșii. ■ Funcționarea normală a sistemului imunitar. ■ 
Reducerea oboselii și extenuării. ■ Procesul de diviziune celulară. 

Vitamina C contribuie la: ■ Menținerea funcționării normale a sistemului imunitar în timpul exercițiilor fizice și după acestea. ■ Formarea 
normală a colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge, a sistemului osos, a ligamentelor, gingiilor și dinților. ■ 
Metabolismul energetic normal. ■ Funcționarea normală a sistemului nervos. ■ Menținerea sănătății psihice. ■ Funcționarea normală a 
sistemului imunitar. ■ Protejarea celulelor împotriva stress-ului oxidativ. ■ Reducerea oboselii și extenuării. ■ Regenerarea formei reduse 
a Vitaminei E. ■ Creșterea absorbției fierului. 

Zincul (Sulfat de Zinc) contribuie la: ■ Metabolismul acido-bazic normal. ■ Metabolismul normal al carbohidraților. ■ Funcția cognitiva 
normală. ■ Sinteza normală a ADN-ului. ■ Menținerea fertilității și reproducerii normale. ■ Metabolismul normal al macronutrienților. ■ 

http://www.viusid.ro/


Metabolismul normal al acizilor grași. ■ Metabolismul normal al Vitaminei A. ■ Sinteza normală a proteinelor. ■ Menținerea sănătății 
sistemului osos. ■ Menținerea sănătății părului. ■ Menținerea sănătății unghiilor. ■ Menținerea sănătății pielii. ■ Menținerea concentrațiilor 
normale de testosteron în sânge. ■ Menținerea vederii normale. ■ Funcționarea normală a sistemului imunitar. ■ Protejarea celulelor 
împotriva stress-ului oxidativ. ■ Procesul de diviziune celulară. 

Proteinele ( Aminoacizii – Arginină, Glicină, Glucozamină) contribuie la: ■ Creșterea sau menținerea masei musculare. ■ Menținerea 
sănătății sistemului osos. 

Cine și când poate utiliza VIUSID® Biotic? 

Produsul poate fi utilizat la oricare vârstă începând cu cea de copil mare. Femeile gravide îl pot utiliza fără probleme atât timp cât nu 
depășesc doza maximă admisă. Deși, de obicei, VIUSID® Biotic este indicat de medic sau dietetician /nutriționist, el poate fi utilizat și din 
propria opțiune în condițiile de respectare a dozei maxime admise.  

De ce v-a prescris consultantul de specialitate VIUSID® Biotic în loc de VIUSID® Pulbere Solubilă sau VIUSID® Soluție Orală?  

Pentru că el are dovezile sau suspicionează faptul că și flora bacteriana din intestinele dumneavoastră a suferit modificări ca urmare a 
unei alimentații sau a unui stil de viață deficitar sau ca o consecință a anumitor tratamente medicale care v-au fost prescrise. Astfel, flora 
actuală, alterată se poate găsi într-un conflict cu sistemul imunitar, dereglandu-i activitatea. VIUSID® Biotic vine să corecteze și compoziția 
acestei flore microbiene, cât și pe cea a mediului intestinal în care bacteriile se dezvoltă. 

 

Cum se utilizeaza VIUSID® Plicuri? 

• Copii peste 3 ani / Adolescenți/ Adulții : câte 1 plic pe zi, în timpul micului dejun. 

Se administrează dizolvat într-un pahar de apă, suc, ceai sau lapte. 

Precauții - a nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Nu este recomandat copiilor cu vârste mai mici de 3 ani. Nu ar trebui 
utilizat mai mult de 6 săptămâni fără indicația consultantului de specialitate. 

Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viașă sănătos și nu poate fi considerat o sursă unică de 
hrană. A nu se lăsa la îndemâna si la vederea copiilor mici. 

Contraindicații - hipersensibilitatea la oricare dintre ingrediente. Dacă consumul produsului provoacă fenomene neplăcute, întrerupeți 
administrarea și adresați-vă medicului sau farmacistului. 

Condiții de păstrare - în cutia originală la loc uscat și temperatura camerei.  

Valabilitate – 3 ani de la data producției. A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul lunii menționate pe ambalaj. 

Producator: Catalysis S.L., Spania  

Detinator notificare si Distribuitor: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL, Bucuresti, Luptatorilor 56. Comenzi la: 0721 328509 

sau www.depozitbio.ro 

Notificat la SNPMAPS: AA 14542/01.2021 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Adrese web utile: 

- Alte informații despre produs: www.viusid.ro . 

- Comenzi depozit: www.depozitbio.ro . 

- Magazin on-line cu peste 1000 produse (alimentare bio și dieteice, suplimente alimetare ortomoleculare, igieno-cosmetice 

si dermato-cosmetice) premium: www.farmaciaortomoleculara.ro . 

http://www.viusid.ro/
http://www.depozitbio.ro/
http://www.farmaciaortomoleculara.ro/

