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MAGISTRALPHARMA VETNUTRI COSMETIC

FLORACIA™
Floracia ™ é o resultado de uma associação sinérgica de duas fibras dietéticas: polissacarídeos 
de acácia de cadeia longa e fructo-oligo-sacarídeos de cadeias curtas (FOS).
Esta formulação original combina dois efeitos prebióticos para suporte completo à saúde digestiva.

VANTAGENS:
- Aumento da eficiência
- Alta tolerância digestiva.
- Redução dos efeitos colaterais (flatulências ou dor abdominal)

Prebióticos são substâncias não digeríveis que oferecem um efeito fisiológico benéfico 
ao hospedeiro, estimulando seletivamente a proliferação favorável ou a atividade de 
populações de bactérias desejáveis no cólon.

Os prebióticos atuam preferencialmente como substrato para as bifidobactérias 
apresentando, portanto, atividade bifidogênica.

Trata-se de componente alimentares que podem inibir a multiplicação de patógenos, 
garantindo benefícios adicionais à saúde do hospedeiro. Os prebióticos consistem 
fundamentalmente em polissacarídeos não-amido e oligossacarídeos, com ausência ou 
pouca digestão por enzimas humanas.

As fibras dietéticas estão incluídas na ampla categoria dos carboidratos. Sua definição vem 
sendo discutida desde a década de 1970; no entanto, de forma geral consistem na parte 
não digerível do alimento vegetal.

De maneira geral, as principais características das fibras são resistência à digestão e a 
absorção intestinal, fermentação total ou parcial no intestino grosso e valor energético nulo.

A fermentação é realizada por bactérias anaeróbicas do cólon, levando à produção de ácido 
lático, ácidos graxos de cadeia curta e gases. Com isso, ocorre a redução do pH luminal e 
consequente estimulação da proliferação de células epiteliais e das bactérias desejáveis do 
cólon (bifidobactérias).

Supõe-se que o aumento de bifidobactérias colônicas é benéfico para a saúde humana 
devido à produção de compostos que inibem os patógenos potenciais, reduzindo os níveis 
sanguíneos de amônio e produzindo vitaminas e enzimas difestivas.
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MAGISTRALPHARMA VETNUTRI COSMETIC

INDICAÇÃO: Prebiótico.

FAIXA DE DOSAGEM USUAL: até 6 g ao dia.

SUGESTÃO DE FÓRMULA:

SIMBIÓTICO PARA IMUNIDADE

Imunolac®.................................................500 mg
Floracia ™qsp................................................1 cap
Mande 60 cápsulas.
Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia ou conforme orientação do médico/nutricionista.
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