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BIO-SPECIALS
Yolac 5

45 en 90 capsules

Yolac 5 capsules: 5 exclusieve bacteriestammen
De stammen in de Plantina Yolac 5 zijn geïdentificeerd en geregistreerd. 
Dat herkent u aan de code achter de soortnaam (bijv. LA02).
Een capsule Yolac 5 bevat 1 miljard darmbacteriën. Plantina Yolac 5+ bestaat 
uit pre- en probiotica en is sterker dan Plantina Yolac 5 capsules. Dit komt 
doordat Plantina Yolac 5+ ook prebiotica bevat (arabinogalactan en FOS). 
Het poeder kan gebruikt worden als kuur. De capsules kunnen gebruikt 
worden voor dagelijks onderhoud. 

Grondstof origineel van Probiotical®

Sterke punten van Plantina Yolac® 5 
Plantina Yolac 5 heeft een uitstekende houdbaarheid. Na twee jaar bevat 
iedere capsule nog gegarandeerd één miljard bacteriën, mits op de juiste 
wijze bewaard. De ruimte in de Yolac capsules is te gering om prebiotica te 
bevatten. De Yolac 5+ poeder bevat wel prebiotica. 
De Yolac-stammen behoren tot de zogeheten ‘GRAS’-stoffen: Generally 
Recognized As Safe, de veiligste graad die een stof kan verkrijgen. 

Start met een voorsprong, start met Plantina
Plantina Yolac 5 bevat eersteklas grondstoffen en is vrij van overbodige 
toevoegingen. Bovendien wordt Plantina Yolac 5 geproduceerd volgens
HACCP-normen. 
Plantina Yolac 5 is opgenomen in het Nederlands Zekerheidssysteem 
Voedingssupplementen Topsporters (NZVT) en getest door TNO en de 
Deutsche Sporthochschule in Keulen. 

 
 Eén vegetarische capsule Yolac® 5 bevat minimaal 1 miljard (109) van de 
 volgende darmbacteriën in gelijke delen:
 Lactobacillus acidophilus LA02
 Lactobacillus plantarum LP01
 Lactobacillus rhamnosus  LR04
 Bifidobacterium lactis BS01
 Bifidobacterium breve BR03

Ingrediënten 
Darmbacteriën, voedingsvezels, vulmiddel (maltodextrine), glansmiddel 
(magnesiumstearaat), vegetarische capsule (hypromellose).

Bevat geen 
Bevat niet de volgende allergenen (volgens annex 3-bis van EU-richtlijnen 
2003/a9/EC en 2006/142/EC; en updates): glutenbevattende granen (tarwe, 
rogge, gerst, haver, spelt, kamut), ei, vis, aardnoten (pinda’s), lactose, 
schaalvruchten (noten zoals amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewno-
ten, pecannoten, paranoten, pistachenoten en macadamianoten), selderij, 
mosterd, sesamzaad, zwaveldioxide en sulfiet (meer dan 10 mg zwaveldiox-
ide per kilo of liter), lupine, schaal- en weekdieren.

Bevat de volgende allergenen (volgens annex 3-bis van EU-richtlijnen 2003/
a9/EC en 2006/142/EC; en updates): soja-pepton en gehydrolyseerde caseïne.

Bevat verder geen gist, conserveringsmiddelen, synthetische kleur-, geur- 
en smaakstoffen, zoetstoffen (suiker, fructose, sorbitol, mannitol, sacharine, 
xylitol, cyclamaat, aspartaam), kruiden (hypoallergeen) en GMO-stoffen 
(genetisch gemodificeerd).

Plantina Yolac 5 is geschikt voor vegetariërs. 

Wijze van gebruik 
Volwassenen 1 tot 3 capsules per dag. Kinderen vanaf twee jaar 1 tot 
2 capsules per dag. Minstens een half uur voor of na de maaltijd met 
een glas ruim water innemen. Bij voorkeur staande opdrinken. 

Bovenstaande informatie is enkel voor informatieve doeleinden. Raadpleeg in geval van ziekte altijd een arts.
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Graag wil Plantina u nog veel meer informatie over de producten geven, maar wij zijn genoodzaakt ons te houden aan de 
wetgeving zoals vastgelegd in de Verordening (EG) 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.  

Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen via ons contactformulier op de website.


