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Žmogaus Mikrobiota 

Žmogaus mikrobiota yra mikroorganizmų, kurie gyvena žmogaus organizme sąveikaudami vienas su kitu, 

visuma. Ar žinojote, kad virškinamojo trakto organai sudaro antrą pagal dydį žmogaus kūno paviršių, 

užimantį plotą, panašų į nedidelę futbolo aikštę, o per mūsų gyvenimą per ją praeina apie 60 tonų maisto? 

Žarnyno trakto mikrofloroje yra daugiau nei 1000 skirtingų mikroorganizmų rūšių, kurios apskritai yra 

atsakingos ne tik už maisto medžiagų skaidymą, bet ir imuniteto bei energijos vystymąsi, vitaminų sintezę 

ir net nervų sistemos veiklą. Tačiau, kad tai būtų įmanoma, svarbu užtikrinti gerųjų ir blogųjų bakterijų 

pusiausvyrą žarnyno mikrobiotoje, kuriai įtakos turi mūsų kasdienė mityba, amžius, įvairių ligų ir antibiotikų 

vartojimas bei tiesiogiai susiję su psicho- emocinis veiksnys – kasdienis stresas. 

Hipokrato tyrimai jau rado įrodymų, kad „pilvas valdo smegenis“. Romėnų gydytojas Klaudijus Galenas 

(129-217 AD) pirmasis aprašė smegenų vaidmenį pilvo ligų kontekste. 

Pieno rūgštis ir bifidobakterijos yra vadinamosios „gerosios bakterijos“, gebančios palaikyti sveiką 

pusiausvyrą organizme tarp naudingųjų ir žalingų bakterijų – taip stiprindamos natūralią apsaugą. 

Žarnyno mikrobus labiausiai veikia maistas, kurį galime reguliuoti pagal organizmo poreikius. 
 

Atraskite naują AVIZO gėrimą, kuriame 

gausu pieno rūgšties ir bifidobakterijų, 

sukurtą derinant skirtingas vaisių sultis ir 

avižų produktus! 
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Mūsų tikslas – pasiūlyti jums gaivų ir skanų gėrimą, kuris galėtų subalansuoti jūsų virškinimo sistemos 

darbą, sustiprinti imunitetą bei bendrą organizmo savijautą. Mūsų gėrimai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, 

tačiau ypač tinka vaikams, nes juose yra tik natūralūs vaisiuose ir uogose esantys cukrūs. Savo produktų 

gamyboje naudojame ekologiškas žaliavas, palaikome „žaliąjį mąstymą“. AVIZO – naujos kartos gėrimai 

su probiotikais. 

Obuoliai yra trečias pagal populiarumą vaisius pasaulyje, todėl jų sultis įtraukėme į pagrindinę savo 

produktų sudėtį. Į kasdienį racioną rekomenduojama įtraukti obuolių sultis, dėl jose esančio kalio ir pektino, 

taip pat medžiagos, tokios kaip diuretikas, kuris padeda išvalyti organizmą nuo įvairių teršalų. 

 

Antruoju ingredientu pasirinkome avižas, kurios laikomos viena iš sveikiausių grūdinių kultūrų. Jau mūsų 

močiutės vadino avižinių dribsnių košę energijos užtaisu. Avižose yra mažai glitimo, puikus vitaminų, 

mineralų ir skaidulų šaltinis, turintis vertingiausio beta-gliukano, kuris laikomas skaidulų „super herojumi“. 

Beta-gliukanas iš dalies tirpsta vandenyje, sudarydamas tirštą gelio pavidalo masę mūsų virškinimo 

sistemoje, taip skatindamas gerųjų žarnyno bakterijų susidarymą. 

 

Gėrimus papildėme spalvotais vitaminų ir mineralų turinčiais ingredientais: karotinoidais turtingais 

moliūgais ir šaltalankiais, taip pat juodųjų serbentų uogomis, turinčiomis natūralių antioksidantų. 

 

Klausiate – kodėl nuosėdos? Tai natūralus produktas be stabilizatorių ir pasterizacijos. Suplakite buteliuką 

ir pamatysite vientisas gražias pastelines spalvas. 

 
 



              The New Generation Probiotics 

 

AVIZO gėrimo butelis pilnas gyvybės! 

AVIZO sudėtyje yra milijardai probiotinių bakterijų kultūrų, kurios dauginasi avižose, vaisiuose ir uogose, 

sudarydamos natūralius baltymų, cukrų ir kitų aktyvių junginių darinius. Sukurtos technologijos ir mokslinių 

tyrimų dėka, produkte esančios bakterijų kultūros išlieka gyvos ir aktyvios, taip aprūpindamos Jūsų 

organizmą vertingomis gerosiomis bakterijomis. 

 

Kodėl verta naudoti AVIZO? 

• tai natūralus, fermentuotas gėrimas; 

• nepasterizuotas ir tikrai skanus; 

• be pridėtinio cukraus; 

• Sudėtyje yra įvairios pieno rūgšties ir bifidobakterijų padermės, įskaitant L. acidophilus ir Bifodobacterium, 

padaugintos fermentacijos metu; 

• 100% augalinės žaliavos, tinka veganams; 

• Sukurta bendradarbiaujant su mokslininkais, atsižvelgiant į jūsų organizmo poreikius. 
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Kaip vartoti AVIZO gėrimus: 

😊 Naudokite kasdien! Dėl subalansuotos vaisių-uogų ir probiotinių bakterijų sudėties jie yra malonaus 

skonio, neturi perteklinio kvapo bei primena vaikišką glotnutį. NIAM – NIAM... 

😊 Praturtinkite kefyrą įpildami 1/3 AVIZO. Taip sumažinsite kefyro rūgštingumą ir sukursite gaivų gėrimą, 

kuris bus skanus tiek vaikams, tiek suaugusiems. Naminio jogurto idėja? 

😊 Naudokite, kaip ingredientą, ruošiant įvairius nealkoholinius bei žaliuosius kokteilius, praturtinant juos 

naudingosiomis gyvosiomis bakterijomis. Probiotinis kokteilis vietoje įprasto? 

 

Taip pat siūlome pilną gamą probiotinių 

koncentruotų raugų: 

Mūsų gaminami ekologiški avižų, grikių, ryžių, medaus probiotiniai raugai – tikras išsigelbėjimas sintetinio  

maisto jūroje, siekiant išsaugoti sveiką žarnyno mikrobiotą. Gilios fermentacijos, pagaminti tik iš kokybiškų  

ekologiškų žaliavų AVIZO raugai suteikia vartotojui galimybę pasisavinti gerąsias bakterijas, ne naudojant  

chemiškai paveiktų preparatų. Visas rauginimo procesas atliekamas laiko ir temperatūros pagalba,  

proceso metu auginant (dauginant) pieno rūgšties ir bifidobakterijas iki milijardų viename produkto grame. 

Probiotiniai AVIZO raugai pilni skaidulų (prebiotikų), todėl visą produkto galiojimo laiką, bakterijos išlieka 
gyvos ir efektyvios.  

 

AVIZO – geriausias ekologiškos kokybės ir kainos santykis rinkoje ! 

 


