
PB ASSIST+ ®
ProBiotic verdedigingsformule
Ondersteund een gezonde spijsvertering en immuniteit

Product omschrijving
De nieuwste toevoeging aan dōTERRA's DigestZen ® Digestive Support categorie is PB Assist +
een gepatenteerde formule van pre-biotische vezels en zes stammen van probiotische micro-
organismen in een unieke dubbele-laags plantaardige capsule. Die 5 miljard CFU's van actieve
probiotische culturen en oplosbare prebiotische FOS (fructo-oligosacchariden) aflevert die de
hechting en groeicultuur in het spijsverteringsstelsel stimuleert. De time-release dubbel-capsule
leveringssysteem beschermt de gevoelige probiotische culturen aanwezig in de capsule tegen
maagzuur. PB Assist + ondersteunt een gezonde spijsvertering -functies en -immuniteiten en is
veilig voor gebruik voor alle leden van uw familie.

Concept
Je maagdarmstelsel (gastro-intestinaal, GI) is het eerste verdedigingssysteem tegen pathogene
micro-organisme aanwezig in het voedsel, die ziekte kunnen veroorzaken. De krachtige zuren in de
maag doden veel van deze schadelijke micro-organismen zoals bacteriën en virussen die via de
handen en mond met het voedsel de maag binnenkomen. Voorbij de maag heeft het darmenstelsel
een belangrijke immuniteitsfunctie in het lichaam. Een gezond darmstelsel is van cruciaal belang
voor een optimale spijsvertering en immuunsysteem bescherming.

Intestinale immuniteiten
De wanden van de darmen zijn bekleed met miljoenen haarvormige cellulaire microstructuren
genoemd villi en microvilli. Het is door de villi dat de voedingsstoffen worden opgenomen voor
gebruik. De oppervlakte van het darmkanaal wordt geschat op de grote van een tennisbaan! De villi
van de darm bevat ook gespecialiseerde immuun cellen die functioneren als immuun
boodschappers waarschuwend de mobiele immuun cellen in het bloed en andere delen van het
lichaam wanneer deze wordt aangevallen door binnendringende ziekteverwekkers.

Op de villi van de darmen bevindt zich een groep van micro-organismen genaamd de microflora of
microbiotica. Er zijn 10 keer meer micro-organismen in het darmkanaal dan de 10 triljoen cellen
waaruit het menselijk lichaam bestaat! Vriendelijke darmflora heeft een symbiotische relatie met de



gastheer organismen en zorgen voor extra immuun verdediging tegen pathogene infecties van het
maagdarmstelsel (Gastro-Intestinaal).

Wanneer gezonde kolonies van goede bacteriën in de darm aanwezig zijn, voorkomen ze de
aanhechting en kolonisatie van andere pathogene micro-organismen zie ziekte en aandoeningen
kunnen veroorzaken in de darmen. Gezonde kolonisatie van vriendelijke microflora voorkomt de
verspreiding van pathogene organismen door de competitie voor voedingsstoffen die nodig zijn voor
de groei en doordat ze de onvriendelijke micro-organismen verdringen heeft de microflora de
overhand op het darm oppervlak. Daarbij produceren ze ook chemische bijproducten die een
intestinale leefomgeving creëren waarin schadelijke micro-organismen niet kunnen floreren.

Vereiste Immuniteit van het maag-darmkanaal (Gastro-Intestinaal)
Voordat een baby wordt geboren heeft het een gezond maag-darmkanaal die vrij is van bacteriën
en andere micro-organismen. Tijdens het geboorte proces wordt de baby blootgesteld aan kolonies
van intestinale microflora van de moeder. Wanneer gezonde kolonies van vriendelijke microflora in
het darmkanaal van een pasgeboren baby groeien, wordt het immuunsysteem van de baby,
“getraind” en “geprogrammeerd” om een onderscheid te kunnen maken tussen pathogene- en
onschadelijke micro-organismen en zal het adequaat reageren. Het vermogen van het lichaam om
op een weloverwogen manier te reageren op schadelijke ziekteverwekkers en door niet te reageren
op onschadelijke antigenen is een belangrijk onderdeel van het voorkomen van overreacties van
het immuunsysteem, zoals bij allergieën en darm ontstekingsziekten. Bij het tweede levensjaar, is
de darmflora van een kind te vergelijken met die van een volwassenen.

Vertering van voedingsstoffen in voeding
Intestinale microflora speelt ook een belangrijke rol in de afbraak en opname van voedingsstoffen
uit voeding, in het bijzonder koolhydraten. Sommige stammen van de darmflora produceren
enzymen die het menselijk lichaam zelf niet kan produceren, maar die wel noodzakelijk zijn voor de
afbraak van koolhydraten in bepaalde korte-keten vetzuren of SCFA’s (Short-chain fatty acid) voor
de spijsvertering. De korte-keten vetzuren vormen een belangrijke bron van voedingsenergie en
metabolisme en helpt ook bij de spijsvertering.

Korte-keten vetzuren dragen ook bij tot de groei, verspreiding en de specialisatie van de
epitheelcellen in de darm en bij een gezonde darm functie. Naast het helpen bij de vertering van
koolhydraten, produceert en helpt de darmflora het lichaam met de absorptie van vitamine K en
helpt het bij de opname van andere voedingstoffen, zoals calcium, magnesium en ijzer.

Probiotische supplementen
Er zijn vele manieren waarop onze darmflora kan worden aangetast of zelfs stukgemaakt. Stress,
fysieke belasting, giftige stoffen in ons voedsel, blootstelling aan schadelijke micro-organismen en
het gebruik van antibiotica kunnen aanzienlijke problemen opleveren voor de kolonisatie en functie
van vriendelijk micro-organisme in de darm. Gezond darmflora wordt ook uitgedaagd bij mensen
waar van het voedingspatroon bestaat uit hoge niveaus van dierlijke vetten, eiwitten en weinig
vezels. Verder hebben studies een regelmatige daling van de vriendelijke darmflora aangetoond, bij
zowel mannen als vrouwen als ze ouder worden. Wanneer het darmflora is aangetast, wordt het
lichaam meer vatbaar voor besmettelijke ziekteverwekkers in de darm en kan het immuunsysteem
niet optimaal functioneren. Ongezonde omstandigheden geassocieerd met een verstoorde
darmflora omvatten een onderdrukt immuunsysteem, intestinale beschadiging, diarree, constipatie,
infecties en zelfs vermindering in botsterkte. Om dit soort bedreigingen tegen te gaan, kunnen



aanvullende stammen van vriendelijke micro-organismen of probiotica worden gebruikt als
onderdeel van een regelmatig voedingssupplementen programma.

PB Assist+® Probiotische verdedigingsformule
doTERRA’s PB Assist+ is een gepatenteerde samenstelling van zes actieve stammen van
vriendelijke probiotische micro-organismen die gezonde kolonies van vriendelijke microflora in de
darmen ondersteunen. PB Assist+ bevat actieve stammen van: Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus salivarious en Lactobacillus casei om een gezonde kolonisatie- en functie- van
microflora in het hoger gelegen darmkanaal te bevorderen en Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium
bifidum en Bifidobacterium longum om een gezonde spijsvertering en immuunsysteem van de dikke
darm te bevorderen. Van elk van deze gepatenteerde actieve stammen is aangetoond dat ze
superieure neigingen hebben tot intestinale hechting en kolonisatie.

Unieke dubbel-laags systeem om Pre- en Probiotische micro-organisme af te leveren
PB Assist+ maakt gebruik van een unieke dubbel laags capsule afleveringssysteem die de korte-
keten FOS prebiotische vezels in de buitenste capsule bevatten en een langzaam vrijkomende
binnenste capsule van actieve probiotische culturen. FOS of fructo-oligosacchariden, zijn
onverteerbare vezels aangetroffen in fruit en groente die de mogelijkheid hebben om selectief de
hechting en groei van vriendelijke bacteriën te bevorderen, terwijl ze de groei van minder -
vriendelijke darmbacteriën ontmoedigen. FOS ondersteunt ook een gezonde opname van calcium
en magnesium, ondersteunt een gezonde bloedsuikerspiegel en cholesterol niveau en kan ook
schadelijke enzymactiviteit in de darm verdringen. Binnenin de buitenste capsule, afleverend de
prebiotische FOS bevindt zich een kleinere binnenste capsule met 5 miljard CFU (kolonie vormende
eenheden) van zes actieve stammen van Lacto- en Bifido- probiotische culturen. De binnenste,
langzaam vrijkomende, capsule beschermt de probiotische culturen tegen maagzuur en andere
schadelijke stoffen aanwezig in de maag, zodat de werkzame voordelen van de probiotische
culturen volledig op volle kracht zich kan hechten in het darmkanaal. De combinatie van
prebiotische FOS en actieve probiotische culturen in een enkel afleveringssysteem
vertegenwoordigt een volledig darmflora ondersteuningssysteem dat veilig kan worden gebruikt
voor alle leden van het gezin.

Belangrijke voordelen
 Ondersteunt een gezonde spijsverterings- en immuniteitsfunctie door het creëren van een

ongunstige omgeving voor ongezonde bacteriën, gisten en andere schadelijke micro
organismen.

 Helpt de gastro-intestinaal immuniteiten van de spijsvertering te stimuleren om infecties aan
de spijsvertering te helpen voorkomen: zoals reizigersdiarree

 Helpt bij het beheren van de symptomen van een prikkelbare darm syndroom*
 Helpt een optimale opname van voedsel, voedingstoffen en energie te metaboliseren en

ondersteund een gezonde huidconditie

Voor wie is dit product?
PB Assist+ is ontwikkeld om gebruikt te worden voor alle leden van het gezin. Die een aanvulling
van prebiotische en probiotische ondersteuning wensen van de microflora in darm. PB Assist+ is
een uitstekend product voor mensen die een antibiotica kuur achter de rug hebben of die lijden aan
een chronische maagdarmstoornis. Kleine kinderen die de PB Assist+ dubbele laags capsule niet
kunnen inslikken kunnen de inhoud van de capsule innemen vermengd met voedsel. PB Assist+ is
een uitstekende aanvulling op de maandelijkse dōTERRA LevenLang Vitaliteit
voedingssupplementen Alpha CRS+®, xEO Mega®, en de Microplex VMz® en kan ook effectief
worden gebruikt met de Slim & Sassy® essentiële metabolische samengestelde oliën om het
lichaamsgewicht te beheren.



Aanwijzingen voor het gebruik
 Neem 3 maal daags één dubbele laags capsule, samen met voedsel in voor vijf dagen / per

maand om de darm te resetten en opnieuw te koloniseren met vriendelijke darmflora.
 Het kan vaker en voor langere tijd worden gebruikt wanneer de darmflora is aangetast door

antibiotica of andere spijsverteringsstressoren.
 Het kan ook worden gebruikt gedurende uw reizen om uw spijsverteringsimmuniteit extra

kracht bij te zetten
 Of één keer per dag als een dagelijks continu onderhoudsprogramma voor mensen met een

chronische spijsverteringsstoornis.

Veiligheidsvoorschriften
 Sommige mensen kunnen een wijziging in het schema- en functie- van de spijsvertering

ervaren als ze prebiotische FOS en probiotica voor het eerst gebruiken. Voor de meeste
mensen, zijn deze symptomen mild en verdwijnen na een paar dagen

 Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en patiënten met  medische
aandoeningen moeten eerst een arts raadplegen voordat zij gebruik gaan maken van PB
Assist+

 Niet gebruiken als de verpakking is geopend of de capsules zijn gebroken

Opmerking: hoewel PB Assist + ’s
dubbele laag, Encapsulatie technologie,
maakt dat het onnodig is om het product
in een koelkast te bewaren. Wordt
geadviseerd om ongeopende flessen
PB Assist + op te slaan in een koele,
droge plaats en geopende flessen
zoveel mogelijk gekoeld te bewaren.




