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LactiPlus Immuno stärker
immunförsvaret på två fronter.
Nu introducerar Baltex en högaktuell nyhet som förstärker immunförsvaret.
Produkten, LactiPlus Immuno, stärker kroppens immunförsvar på två fronter.
Dels i mun/näshålan, dels i matsmältningssystemet. Effekten har visats i flera
kliniska studier.
LactiPlus Immuno är baserat på två stammar av mjölksyrabakterier. Det är två
arter av lactobacillus, levande mjölksyrabakterier, med mycket god förmåga
att överleva i matsmältningssystemet. Dessa är kompletterade med vitamin C

och D, som båda är viktiga vitaminer för immunsystemets funktion.
Börjar i mun/näshålan
Slemhinnan i munhålan och näshålan är första anhalt för luftburna
smittoämnen. Därför är LactiPlus Immuno utvecklad för att aktivera försvaret
redan där eftersom produkten är i form av en sugtablett. på så sätt frigörs de
aktiva komponenterna direkt och börjar verka både i munhålan och näshålan
genom att förstärka kroppens egen försvarsförmåga.
Aktiveras i tarmsystemet, tas upp av kroppen
När sugtablettens innehåll sväljs ner, fortsätter den aktiva processen i
mag/tarmsystemet. Där tas de aktiva ingredienserna upp och fortsätter sin
skyddande funktion.
Utvecklar mjölksyrabakterierna användningsområde
Baltex tillhör pionjärerna inom mjölksyrabakterier i Sverige. Genom
samarbete med världsledande forskningsföretag som Lallemand och PiLeJe
har man tillgång till ett unikt forskningsunderlag för produktutveckling.
– Med LactiPlus Immuno breddar Baltex mjölksyrabakteriers
användningsområde, säger företagets VD, Tomas Färnlöf. Det pågår
oerhört mycket spännande probiotisk forskning, och med LactiPlus immuno
tar vi första steget vidare från det klassiska ”må-bra-i-magen”-området in i
vårt viktiga immunsystem.
Kan tas av alla
Våren 2020 har onekligen satt fokus på immunsystemets viktiga roll i
kroppen. Försäljningsstatistiken visar att immunstödjande produkter ökat
kraftigt. Med LactiPlus Immuno får konsumenten en ny, systemiskt
påverkande produkt för immunförsvaret. Den kan tas av alla från 12 års ålder
och tolereras väl även av gravida och ammande.
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Eva Milesson, marknadsansvarig, 070-622 82 37

Baltex Health & Beauty Group har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark
samt export till en rad andra länder. Vi erbjuder produkter med högsta
kvalitet inom egenvård, läkemedel, skönhet och medicinteknik, främst inom
kategorierna Mage, Immunförsvar, Skönhet/Hudvård och Viktkontroll. I vår
produktportfölj finns både egenägda varumärken såsom LactiPlus, Gastroline,
Balans Plus, Super Glandin och Hårkontroll samt etablerade varumärken som
vi har agentur för, ex A-CREME,Nasaleze Noka, och Baba de
Caracol. www.baltex.se.
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