
LactoLedin
Välgörande mjölksyra bakterier  
som balanserar din tarmflora effektivt  
+ Inulin och D-Vitamin som stärker ditt immunförsvar.

Mångfald ger bättre skydd



LactoLedin
Välgörande mjölksyra bakterier  
som balanserar din tarmflora effektivt  
+ Inulin och D-Vitamin som stärker ditt immunförsvar.

Mångfald ger bättre skydd

7 olika stammar ger ett bättre skydd  
och verkar effektivare.
LactoLedin innehåller även inulin (från cikoriarot) 
som är ett prebiotika. Inulin fungerar som föda åt 
de goda bakterierna. Med hjälp av inulinet får 
bakterierna näring och kan på så sätt bibehålla 
den goda bakteriebalansen i tarmen. 
 LactoLedin innehåller även D-vitamin som 
stärker immunförsvaret. 

LactoLedin passar alla:
✔  Barn, från 3 år
✔  Vuxna
✔  Äldre
✔  Gravida och ammande

LactoLedin används med fördel vid:
✔  Resor
✔  Förändrade matvanor 
✔  Antibiotikabehandling 

1 tablett LactoLedin innehåller:  
Sju stammar av dubbeldragerade probiotika 
bak terier. L.acidophilus, L. casei, L.  plantarum, 
L. reuteri, L. rhamnosus, B. longum, S. thermo-
philus. Inulin 300 mg + D-vitamin 
2  mcg.

1 förpackning 
innehåller: 
100 tabletter.

Rekommenderad 
daglig dos: 
Vuxna 1-2 tabletter/dag. 
Barn över 3 år 1 tablett/dag.

LactoLedin är ett kosttillskott som 
innehåller hela sju stammar av olika 

välgörande probiotikabakterier såsom 
mjölksyrabakterier och bifidusbakterier. 

dubbeldragerade
Dessa bakterier är dubbeldragerade vilket 
innebär att bakterierna överlever passagen 

förbi den sura miljön i magsäcken. Bakte-
rierna passerar ner till tunntarmen, där löses 
det skyddande lagret runt bakterien upp 
och den levande bakterien kan börja verka 
gynnsamt.
 Bakterierna är täckta med två skyddande 
lager som består av proteiner och poly-
sackarider. 

Urval av bakteriestammar med 
naturligt skydd mot magsyra.

Med en patenterad metod läggs 
två skyddande lager på bakterien 
(proteiner och polysackarider).

Bakterien är skyddad och 
kan passera den sura miljön i 
magsäcken.

Kosttillskott ersätter inte en varierad och 
balanserad kost samt en hälsosam livsstil.
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Ledins egenvård
Mer än 90 års erfarenhet och kunskap

Ledins är ett av Sveriges äldsta egenvårdsföretag. Ledins har 
jobbat med människors hälsa och väl be finnande sedan 1923. 
Det är viktigt för oss att erbjuda våra kunder trygga och säkra 
produkter.

Läs mer om våra produkter på www.ledins.se

Birger Ledin AB är ett certifierat företag, Certifed for self-care. Märkningen visar att företaget 
följer de av Livsmedels verket godkända branschriktlinjerna och gällande lagstiftning.


