Discover Dr.OHHIRA®
Avasta
the Dr. Ohhira
erinevus!

and yours
are
12 Dr.OHHIRA® kapslites
kasutatava tüve positiivset mõju
ja
. The
ohutust on põhjalikult uuritud,
kuid veelgi suurem kasu seisneb
selles, kuidas aitab toode kaasa
postbiootikumide toimele, mis
turgutavad teie enda ainulaadset
mikrobioomi.

Postbiootikumid

Palju õnne!
Olete valinud oma seedesüsteemi
ja üldise tervise toetamiseks
parima toidulisandi – auhinnatud
Dr. Ohhira’s
Dr.OHHIRA® Probiootikumid –
ainsad toidulisandid, mis koosnevad kontsentreeritud fermenteeritud toiduainetest ja sisaldavad nii
prebiootikume, probiootikume kui
postbiootikume.

Prebiootikumid rikkalikest
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supports our
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kümneid tervislikke toiduaineid
mushroomsvetikaid,
and
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kasulikule
probiootikumitüvele,3
lasi
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Dr Ohhira üle kogu maa tuntuks.

Probiootikumid
Kõiki endale
omaseid baktereid
ei ole võimasupplement
all of
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Bakterite
loodud ühendid
kaitsevad ja uuendavad meie
keha: meile omased, loomulikud
soolestikubakterid
valmistavad
required
to
tuhandeid biokemikaale,
mis on
vajalikud keha põhifunktsioonide
toetamiseks.* Kõiki neid aineid
nimetatakse koos postbiooti. These
listeks metaboliitideks™. Nende
hulka kuuluvad mitmesugused
vitamiinid, ensüümid, lühikese
ahelaga rasvhapped ja teised
orgaanilised happed, nagu näiteks
fulviinhape, mis on mineraalide ja
nii L- kui D-vormigaaminohapete
imendumise ja kohaletoimetamise võtmeaine.

Enda bakterite toetamine:
Dr.
Ohhira’s helps
you nurture aitayour
Dr.OHHIRA®
probiootikumid
vad
teil
hoolitseda
enda
ainulaadsete mikroobide tüvede
eest, luues neile arenguks soodsa
keskkonna. Iga kapsel sisaldab
looduslikult
kontsentreeritud
pastat fermenteeritud taimsete
kiudude (prebiootikumid), kasulike
bakterite
ja
and
nutrients(probiootikumid)
developed over the
kauem kui 3-aastase fermenteerimise käigus arenenud toitainetega
(postbiootikumid).
See
kombinatsioon aitab taastada
tasakaalu ja turgutada üldist
tervist.*

GETTINGDr.OHHIRA®
THE MOST FROM DR.
VÕTKE
OHHIRA’S CAPSULES
KAPSLITEST
MAKSIMUMI
Tavapärane kasutamine:

Normal Usage:

Võtke üks (1) kapsel kaks korda
päevas koos toiduga või ilma.
Annust võib vajadusel ohutult
suurendada.
Intensiivne/tasakaalustav
kasutamine:
Paljud tervise asjatundjad soovitavad mikrobioomi kiiret tasakaalustamist, võttes 6 päeva
jooksul 5 kapslit
hommikul ja 5
for 6 days.
õhtul. Seejärel alandada annust
ühe kapslini kaks korda päevas.
Märkus: Aeg-ajalt võib eeskätt
intensiivsel kasutamisel esineda
ajutisi reaktsioone, nagu kerge
kõhupuhitus või vähene kõhulahtisus või -kinnisus, mis annavad
tunnistust sellest, et kasulikud
bakterid ehitavad soolestiku keskkonda
parandavad
seda ja
the gutümber,
environment.
*
vabastavad selle mürkidest.*
On oluline meeles pidada, et
paranenud seedimine ja selle
regulaarsus pole kaugeltki ainsad
tõhusa probiootikumi näitajad.
Meie soolestikus olevad head
bakterid toetavad kehas iga rakku
ja süsteemi! Tasakaalus seedetrakt parandab keha üldist tervist,A
body
toitainete imendumist, total
energia
taset, tuju ning immuunsust.*
mood and immunity.*
Seedetrakti
ülemise
osa
turgutamine: Kuna Dr.OHHIRA®
probiootikumid sisaldavad väga
tähtsaid postbiootilisi metaboliite,
võib kapslites sisalduv pasta olla
väga kasulik ka kõhu ja söögitoru
heaolu toetamisel. Piisab vaid
ühe või kahe kapsli manustamisest
vastavalt
vajadusele.
Tulemused on märkimisväärsed ja
pole võrreldavad ühegi teise see-The
dimist toetava abivahendiga.
LISATEABE
SAAMISEKS Dr.OHHIRA®
PROBIOOTIKUMIDE
KOHTA,
FOR
MORE INFORMATION
ON DR.
KÜLASTAGE
MEIE
OHHIRA’S PROBIOTICS – PLEASE GO
VEEBILEHTE:

TO OUR WEBSITE:

www.ohhira.ee

KORDUMA KIPPUVAD

FREQUENTLY
KÜSIMUSED ASKED QUESTIONS
Kas teisi tooteid
valmistatakse samamoodi
Ohhira’s?
nagu Dr.OHHIRA® omi?

Kaugeltki
mitte!
Praktiliselt
kõikides probiootilistes toidulisandites kasutatakse paari tunni
jooksul piima või soja baasil
kasvatatud mikroobe. Seejärel
kolooniad eraldatakse ja puhastatakse nende toiduvarudest,
eemaldades nii ka kõik võimalikud
bakterite valmistatud postbiootikumid. Bakterid külmkuivatatakse
valgeks pulbriks, lisatakse kapslitesse, pakendatakse ja toimetatakse kliendini. See protsess
muudab nad hapraks, mistõttu on
tavaliselt vaja neid külmutada.
Külmkuivatatud bakterid suudavad samuti postbiootikume valmistada, aga vaid pärast seda, kui
nad taas üles äratatakse, nad
teiste
tüvedega
toiduvarude
pärast
võitlema
peavad
ja
paljunema hakkavad.
Dr.OHHIRA® probiootikumid seevastu on alati elus ja aktiivsed.
Kapslid sisaldavad prebiootikume,
probiootikume ja postbiootikume,
mida
kasulikud bakterid üle
Are
all Pre
3-aastase
fermentatsiooniperioodi jooksul valmistanud on.
Kas kõik Probiootikumid on
ühesugused?
Ei – osadele toodetele on lisatud
isoleeritud kiude, nagu näiteks
FOSi (frukto-oligosahhariidid) või
variety
plant on
materials
proven
to
inuliini of
ja need
nimetatud
“prebiootikumideks”. Need kiud ei
pruugi aga olla kõikidele tüvedele
sobilikud ja võivad põhjustada
liigsete gaaside teket. Dr.OHHIRA®
toodetes seevastu on kasutatud
mitmesuguseid taimseid materjale, mille puhul on tõestatud nende
probiootikumide kasvu ja paljudeerinevate postbiootikumide arengut soodustav toime.
Üks tüvi? Kaks tüve? Kümme?
Enamik
teadusuuringuid
on
leidnud, et mitme tüve puhul on
nende kasu suurem. See on
loogiline, kuna igal tüvel on
erinevad kasulikud omadused. On
muretsetud ka selle üle, et suur

ühe või kahe tüvega bakterite hulk
võib rikkuda seedetrakti tasakaalu
ja immuunsüsteemi ärritada.
Nagu eelpool mainitud, ei sisalda
ükski toode täpselt samu tüvesid,
nagu meie organism.
Seetõttu on oluline toetada kehale
omaseid tüvesid ja lisada juurde
vaid neid, mille ohutus ja efektiivsus on kinnitust leidnud.
Märkus: enamik teisi kaubamärke
segab pärast külmkuivatamist
tüvesid, mistõttu ei ole täpselt
teada, kuidas need meie seedetraktis käituvad. 12 Dr.OHHIRA®
probiootikumides
kasutatud
tüve on kasvanud koos 3 aastat
ja tõestanud suutlikkust omavahel hästi läbi saada ja
sünergiat luua.
Kui miljardid on head, siis kas
triljonid poleks veelgi paremad?
See ei pruugi nii olla – rohkem ei
ole alati parem. Probiootikumide
võtmise ainus eesmärk ei ole
bakterite lisamine, vaid pigem
bakterite loodavad postbiootikumid, mistõttu tuleks põhirõhk
panna
just neile. Dr.OHHIRA®
the
sisaldab elavaid ja aktiivseid baktereid, kuid me ei too välja CFUsid
(kolooniaid
moodustavad
üksused), kuna teadus on leidnud,
et hea tervise toetamisel on kõige
efektiivsemad just postbiootikumid. Dr.OHHIRA® toodete kolmeaastase fermentatsiooni jooksul
on valitud bakterid loonud hulganisti postbiootilisi
metaboliite.
Kapslid toimetavad need teieni ja
aitavad ka teie enda bakteritel
sama teha.
Aga karrageeni ja karamelli värvi
koostisained?
important
to understand
that there
are
Nende
kahe
koostisaine
kohta
levib palju valeinfot, kuid on
oluline mõista, et neil on eri klassid. Dr.OHHIRA® kapslites (mitte
(but not necessarily
in other
products
ilmtingimata
teistes
toodetes)
kasutatavad ained kuuluvad toidu
klassi ja on saadud looduslikul
teel, ilma täiendava keemilise
töötlemiseta. Nende koostisainete
ümber tekkinud segaduse tõttu
otsime neile aktiivselt asendust,
soovides tõestada oma klientidele
meie
parimale kvaliteedile
.
pühendumist. Alati!

OTHER
PRODUCTS
TEISED
Dr.OHHIRAFROM
®
TOOTED

FORMULAS

Lubage end üllatada ka teistel
Dr.OHHIRA® toidulisanditel ja
Ohhira’s other supplements
skin
nahahooldustoodetel.
Kõik and
need
on valmistatud traditsiooniliste
Jaapani retseptide järgi ja sisaldavad probiootilisi ekstrakte, mis
toetavad keha pinna tervislikku
bakteriaalset tasakaalu samamoodi, nagu Dr.OHHIRA® probiootikumid toetavad mikrobioomi
seestpoolt.
on the inside.
Toidulisandid:

Propolis Plus®

Kampuku Beauty Bar

Dr.OHHIRA® sissevõetav kollageen,
Dr.OHHIRA® 5-aastane retsept
hapendatud taimede ja
piimhappebakteritega, Dr.OHHIRA®
® 5-aastane
– Glutathione
support
DELUXE
retsept
hapendatud taimede ja
piimhappebakteritega ja
Dr.OHHIRA® 3-aastane retsept 12
sordi hapendatud piimhappebakteritega

Nahahooldus:
and is proven to naturally support and

details.
Dr.OHHIRA® Magoroku nahahooldusõli ja
Dr.OHHIRA® Kampuku iluseep

Uurime maailma selleks, et tuua
teieni parimad tervisetooted!
www.ohhira.ee
972.255.3918

*Toidu- ja ravimiamet ei ole neid väiteid hinnanud. Toode ei ole mõeldud ühegi haiguse diagnoosimiseks,
ravimiseks, tervendamiseks

