
Wasa Medicals presenterar

den smarta tabletten

Bild tagen med elektron-mikro-

skopi inuti en ProBion®tablett

som är tillverkad med Wasa

Medicals ”låg-kompressions-

teknik ”.Tablettfyllnadsmedlet

som utgörs av inulinfibrer bildar

små ”kokonger ” i vilka bakteri-

erna ligger skyddade tills de når

tarmen.Tabletten är världsunik

och den enda som kan leverera

livskraftiga hälsobringande

bakterier till rätt plats i

kroppen.

Bilden visar hur det ser ut inuti

en av ”kokongerna ” på bilden

ovan.Bakterierna är i detta läge

frystorkade och aktiveras först

när de når tarmen då tabletten

börjar lösas upp.Upplösningen

sker långsamt och de levande

bakterierna distribueras över en

stor yta av tarmen.Tillsammans

med inulinfibrerna börjar de

sedan att arbeta för att åter-

ställa bakteriebalansen.

Wasa Medicals producerar tabletter som innehåller

probiotika, levande mjölksyrakulturer och prebiotika –

föda åt de hälsosamma kulturerna.

Produktionen sker med en unik, patenterad ”låg-kompressions-teknik”som

innebär att mindre än 10% av det konventionella kompressionstrycket

används.

Det revolutionerande med den här metoden är att kulturerna bibehåller 

sin livskraft, vilket inte är fallet vid traditionell tablettproduktion, där ett 

konventionellt kompressionstryck används.

Den smarta tabletten har många fördelar framför de kapslar som idag utgör

den vanligaste beredningsformen.Den har en långsam och reglerad upp 

lösning i tarmen,vilket gör att bakterierna gradvis exponeras för immun-

systemet i tunntarmen.

Tabletten skyddar kulturerna från syre och fukt vilket förbättrar hållbarheten.

Bakterierna i tabletten skyddas från mag- och gallsyror. Därmed ökar

valmöjligheterna vad gäller bakteriekulturer då även mag- och gallsyra-

känsliga kulturer kan användas.

Forskning
Idag pågår forskning världen över för att kartlägga de probiotiska bakteriernas

funktion och verkan. Nedan listas några av de positiva effekterna man 

funnit vid intag av probiotika.

• Reglerar immunsystemet

• Minskar risken för uppkomsten av allergier

• Ökar motståndskraften mot infektioner

• Motverkar överväxt av skadliga bakterier i tarmen

• Reducerar bildningen av giftiga slaggprodukter i tarmen

• Stimulerar tarmperistaltiken

• Förbättrar näringsupptaget

• Motverkar bildningen av åderförkalkning

Dagens möjligheter att förvara råvaror och föda i kyl och frys,

samt användningen av konserveringsmedel har medfört att vi

inte får i oss laktobaciller på samma naturliga sätt som förr.

De är livsviktiga eftersom de skyddar oss från de skador

som psykisk och fysisk stress medför. De borde därför utgöra

en naturlig del av vår föda.

Wasa Medicals utvecklar produktionsteknik och nya selekterade

bakterikulturer tillsammans med universitet och ett antal olika

företag i världen.Genom den nya tekniken och beredningsformen

finns det stora möjligheter att utveckla farmaceutiska produkter.

Den smarta tabletten säljs i Sverige och i ett antal europeiska

länder under varumärket ProBion.

För mer information:

E-mail:info@wasamedicals.se

www.wasamedicals.com

Varför ska man äta probiotika? Fakta Wasa Medicals

Varför behöver vi laktobaciller?

Dagens Industri Biotech bilaga 5 november 2004.


