
A flora intestinal pode ser alterada por 
diversos fatores sazonais que variam desde 
a mudança do hábito alimentar, viagens, 
alterações climáticas, uso de antibióticos 
e levam a disbiose intestinal, onde há a 
prevalência de bactérias patogênicas 
que deixam o ambiente mais propício às 
infecções e desordens intestinais.

Clausii Pro® são bacilos gram positivos 
gastrorresistentes ao calor e poli resistente 
aos antibióticos. Indicado para reestabelecer 
e manter o equilíbrio da flora intestinal. 
Administrado via oral, os esporos resistem 
a acidez gástrica e, posteriormente, no 
duodeno eles germinam e multiplicam, 
produzindo ácidos orgânicos que inibem a 
proliferação de bactérias patogênicas no 
ambiente intestinal.
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Clausii Pro® é eficaz na promoção de uma microbiota intestinal saudável. Estudos clínicos mostraram 

que a ingestão de 4 bilhões de Clausii Pro® por 10 dias foi eficaz no combate a diarréia aguda. Clausii Pro® 

também mostrou-se eficaz na redução dos efeitos colaterais dos antibióticos em pacientes submetidos a 

antibioticoterapia para erradicação de H. pylori. Outra evidência relatou que a ingestão oral de Clausii Pro® 

mostrou-se útil no tratamento de SIBO (Small intestinal bacteriana Overgrowth), uma síndrome intestinal 

que é caracterizada pelo excesso de bactérias no intestino delgado que possui os sintomas típicos da SII 

(síndrome do intestino irritável).

Estudos clínicos

Como age o Clausii Pro®?

• Colonização no trato 
gastrointestinal, inviabilizando 
o crescimento de outros 
microrganismos patógenos;

• A produção de substâncias 
no ambiente natural do 
intestino onde há potente 
ação antibiótica, antiviral
e antibacteriana;

• Ação antimicrobiana
e imunomoduladora.
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DosagemProbiótico

Clausii Pro®                                                                                                                                                  4 bilhões UFC

Excipiente q.s.p.                                                                                                                                                  1 cápsula 

Vendas: 19 3429 1199

Clausii Pro® é capaz de inibir o crescimento de agentes 
patogênicos presentes no trato gastrointestinal 
através de três mecanismos de ação distintos:
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