PreticX®

A evolução em prebiótico
Apresentação
PreticX® é um prebiótico da classe xilooligossacarídeos, uma evolução segura e eficaz para o
equilíbrio da microbiota intestinal.

Sugestões de Fórmulas
Controle da Obesidade
PreticX®

1400 a 2800mg

Cromo (picolinato)

30 a 50mcg

Vanádio (quelato)

50 a 300mcg

Faça 60 doses
Sugestão: aviar em Sachêcaps vegetais (fácil abertura) ou sachês.
Tomar metade da dose 30 minutos antes do almoço, metade
30 minutos antes do jantar ou conforme orientação do profissional

Disbiose/Constipação
PreticX®

1400mg

Faça 60 doses
Sugestão: aviar em Sachêcaps vegetais (fácil abertura) ou sachês.
Ingerir 1 a 2 doses, em Sachêcaps ou seu conteúdo diluído
em água, longe das refeições

Mecanismo de Ação
Para a microbiota ser considerada equilibrada, deve apresentar bactérias benéficas suficientes (em quantidade e
diversidade) para desempenho de suas funções biológicas, além de superar o número de microorganismos patógenos.
PreticX® funciona como alimento para o crescimento natural e seletivo de bactérias benéficas do intestino, facilitando o
reequilíbrio da microbiota.
A conformação molecular dos carbohidratos de Preticx® , impede que sofram ação de enzimas digestórias,
o que os torna completamente disponíveis à ação de bactérias, especialmente das presentes no cólon intestinal.
Estas, por sua vez, realizam o processo de fermentação, por meio do qual geram energia para sua própria sobrevivência e
proliferacao, e geram também ácidos graxos de cadeia curta que são importantes indicadores de integridade da parede intestinal.
Gram negativas:
Gram positivas:

Bacteroidetes, Actinobateria (da espécie Bifidobacterium) e
Verrucomicrobiaceae (Akkermansia muciniphila)
Firmicutes

Benefícios

Aumento do gênero
Bifidobacterium sem
alterar Lactobacillus
(microbiota de não
obesos)

Mais eficaz que FOS e
GOS em dosagem 10
vezes menor

Ausência de
flatulência e
desconforto
gastrointestinal

Sabor agradável

PreticX® A evolução em prebiótico
Testes de Eficácia
Estudos relativos à Mudanças na Microbiota
Intestinal indivíduos pré‐diabéticos – 2g de XOS
por 8 semanas

Adultos saudáveis 1,4 e 2,8g de XO por
4 semanas

Percentual em relação ao total de bactérias

Ambos os grupos

• Aumento significativo de bactérias da
espécie Bifidobacterium
60%

58%

50%
43%
40%

• Não promoveram o crescimento de
patógenos como da espécie Clostridium

38%
1a semana

Dose de 2,8g –

8a semana

• Além de Bifidobacterium aumentou

20%
P < 0,05

0%
Fimicutes

Bacteroidetes
Fonte: Yang et al., 2015 (adaptado)

também Bacteroidetes e Akkermansia
(característico do intestino de indivíduos magros)
(FINEGOLD et al.,2014)

Indicações e doses sugeridas
• Alergias alimentares
• Constipação
• Controle do peso
• Prevenção de câncer de cólon
• Redução de diarreias associadas a antibioticoterapia
• Redução do risco de doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2
• Síndrome do intestino irritável
1,4 a 2,8g/dia
Um produto com a qualidade:
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