
Defesas 
imunitárias 
reforçadas

Bem-estar 
digestivo na 
actividade 
fisica

Recuperação 
otimizada

Athlemixx® contém Slab51® uma combinação de  
8 estirpes de bactérias específicas e maltose. Aroma  
de frutos silvestres. Sem alérgenos.

Athlemixx® não contém nenhuma substância 
dopante mencionada na lista oficial.

Para mais informações consulte www.athlemixx.net

Microbiótico com uma concentração de  
100 mil milhões de bactérias ativas e vivas  
em cada saqueta para:

•	 Fortalecer	a	sua	microbiota	durante	o	exercício
•	 Diversificar	as	suas	bactérias	intestinais
•	 	Favorecer	um	melhor	equilíbrio	da	flora		
intestinal

Trail-run
ning	

Maratona
	

Ciclism
o	

Competição
	

Resistê
ncia

PARA ENCOMENDAR entre em contato pelo email  
info@athlemixx.net ou procure a FARMÁCIA mais  

próxima no site: www.athlemixx.net/pt/farma



Sem 
substâncias 

dopantes

8	estirpes	de	bactérias		
de	alta	qualidade

As 8 estirpes que compõem 
Athlemixx® estão identificadas 
e registradas na França, no 
Instituto Pasteur.
- Streptococcus thermophilus 
CNCM I-5570 : 40 mil milhões
- 5 lactobacilos : 35 mil milhões
L. acidophilus CNCM I-5567,  
L. helveticus CNCM I-5573,  
L. paracasei CNCM I-5568,  
L. plantarum CNCM I-5569,  
L. brevis CNCM I-5566
- 2 bifidobactérias :  
25 mil milhões
B. lactis CNCM I-5571,  
B. lactis CNCM I-5572

Consumo	diário	
recomendado

Fase inicial  
(colonização ideal) 
3 saquetas, por dia, durante 
10 dias, de preferência 1 dose 
pela manhã em jejum e 2 doses 
antes de dormir.
Fase de manutenção  
1 saqueta por dia durante 
30 dias, antes de dormir.
Durante a competição 
3 saquetas antes ou durante a 
competição, adicionadas à sua 
bebida energética.
Athlemixx® pode ser usado pelo 
tempo desejado, conforme  
as suas necessidades e 
intensidade de treino.

Como	tomar	
Athlemixx®

Abra a saqueta e misture o seu 
conteúdo em água, fria ou à 
temperatura ambiente, na sua 
bebida energética ou outra 
bebida fria do seu agrado  
não gaseificada.
Conserve Athlemixx® no 
frigorífico (+2-8°C).
O produto pode permanecer  
por uma semana fora do 
frigorífico (<25°C) sem afetar  
as suas propriedades.

Ormendes SA  
24 chemin des Vignettes  
1008 Jouxtens-Mézery - 
Suíça

info@athlemixx.net

30 saquetas em cada caixa de Athlemixx® 
Aroma de frutos silvestres 

Peso líquido 45g (30 x 1,5g por dose)
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