
Aby w swoim życiu codziennym aktywnie redukować stres, 
należy od czasu do czasu, zrobić sobie krótką przerwę. 
Pomóc mogą nawet proste działania.

Psychobiotyk na dobre samopoczucie 
i równowagę wewnętrzną

MAGNEZ:

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwo-
wego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia oraz utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego

NOWOŚĆ

1. ZRÓB DLA SIEBIE COŚ MIŁEGO
Przeczytaj dobrą książkę
Skorzystaj z masażu
Idź do fryzjera

2. RUSZAJ SIĘ
Uprawiaj sport
Idź na spacer
Zatańcz - jeśli lubisz - słuchając muzyki,
w swoim domu

3. CIESZ SIĘ ŻYCIEM
Uśmiechnij się od czasu do czasu 
– oglądaj zabawne filmiki na YouTube
Bądź w kontakcie z ludźmi – dzwoń lub spotykaj się 
ze znajomymi, rodziną (uwzględniając oczywiście 
okoliczności – np. związane z Covid-19)
Słuchaj muzyki

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
układu nerwowego1

Redukuje objawy stresu2

Ma w 100% naturalne składniki 
Jest dobrze tolerowany, może być stosowany
długoterminowo

Więcej informacji na stronach: 
www.neuraxbioticzen.pl oraz www.os-jelito-mozg.pl

Neuraxpharm Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
www.neuraxpharm.pl
info-poland@neuraxpharm.comN
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NATURALNE ODPRĘŻENIE

 TYLKO 
1 KAPSUŁKA 
DZIENNIE!

WSKAZÓWKI, JAK SIĘ ZRELAKSOWAĆ
I POPRAWIĆ SAMOPOCZUCIE?

NEURAXBIOTIC ZEN® 

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia; **CFU - ang. Colony Forming Unit, 
jednostka tworząca kolonię

Lactobacillus plantarum DR7 

Magnez 56,25 mg 15%

-

% RWS*1 kapsułkaSkład

1 x 109 CFU**

NeuraxBiotic Zen® 

psychobiotyk na dobre samopoczucie 
i równowagę wewnętrzną



Nasze życie codzienne stawia nas ciągle przed nowymi 
wyzwaniami. W pracy, czy też w życiu prywatnym często 
towarzyszy nam stres. Stres nie zawsze jest czymś 
negatywnym. Przejściowo, krótkotrwale, może służyć 
poprawie naszej sprawności i pomagać reagować na 
zmieniające się warunki.

Jeżeli jednak stres występuje przez dłuższy czas, może 
negatywnie oddziaływać na nasze samopoczucie 
i zdrowie oraz powodować zwiększoną podatność na 
choroby somatyczne i psychiczne.

Szczególnie w czasie wysokiego obciążenia ważną rzeczą 
jest, by zrobić coś dla własnego dobrego samopoczucia 
i równowagi wewnętrznej.

Wielu ludziom, by przeciwdziałać stresowi, może pomóc 
już odrobina odpoczynku lub krótka przerwa. 

Dodatkowo, w trudnych sytuacjach, możesz wspierać swój 
organizm specjalnymi preparatami – np. psychobiotykiem 
NeuraxBiotic Zen®

NeuraxBiotic Zen® jest psychobiotykiem, który wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego1 oraz 
redukuje objawy stresu2.

Składniki preparatu NeuraxBiotic Zen® są w 100 % naturalne.

Lactobacillus Plantarum DR7: specjalnie wyselekcjonowany 
szczep bakterii kwasu mlekowego w ilości 1 x 109 j.t.k. 
(jednostek tworzących kolonię)
magnez (56,25 mg)

Zawarty w NeuraxBiotic Zen® szczep bakterii jest odporny 
na kwas żołądkowy, a dzięki temu może się namnażać
i działać w jelitach

NeuraxBiotic Zen® kapsułki - stosować 1 kapsułkę dziennie, 
po śniadaniu. NeuraxBiotic Zen® nie zawiera laktozy ani 
glutenu, jest bardzo dobrze tolerowany i może być 
stosowany długoterminowo. 

Zaleca się stosowanie przez co najmniej 3 miesiące, 
po 1 kapsułce dziennie.

NeuraxBiotic Zen® dostępny wyłącznie w aptece.

NeuraxBiotic Zen® zawiera magnez, który wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwowego.

Redukcja objawów stresu i lęku oraz wyniku ogólnego (stres/lęk/depresja) 
w porównaniu z placebo według skali DASS-42 po 8-tygodniowym stosowaniu 
dawki 1 x 109 j.t.k. bakterii Lactobacillus plantarum DR7 (zawartych 
w NeuraxBiotic Zen®). Chong H.X. et al.: Lactobacillus plantarum DR7 alleviates 
stress and anxiety in adults: A randomized, double-blind, placebo-controlled 
study. Benef Microbes 2019, 10 (4), 355-373

1.

2.

Pomiędzy mózgiem a florą bakteryjną jelit odbywa się 
wzajemna komunikacja poprzez oś jelito-mózg. 

Występujące naturalnie w jelitach bakterie wytwarzają 
liczne substancje, które przesyłają informacje do mózgu.

Bakterie jelitowe mogą w taki sposób wywierać wpływ na 
nasze emocje i odczuwanie dobrostanu, a także stresu.

WYZWANIE, JAKIM JEST STRES
W ŻYCIU CODZIENNYM

NEURAXBIOTIC ZEN® 
NA DOBRE SAMOPOCZUCIE 
I RÓWNOWAGĘ WEWNĘTRZNĄ

OŚ JELITO-MÓZG

30 kapsułek

FLORA BAKTERYJNA 
JELIT

 

Wpływ na odczuwanie stresu

NOWOŚĆ


