
OhSo
Zdravá probiotická čokoláda



Zdravá dobrota na 7 dní
OhSo predstavuje Vašu dennú dávku prospešných baktérií

Každá miničokoládka obsahuje vyše miliardy prospešných baktérií, čo je denná dávka probiotík 
potrebná pre udržanie Vášho tráviaceho traktu v optimálnej kondícii. Ak je Vaše črevo zdravé,  
benefit sa prenáša aj na Váš imunitný systém (ktorý je s tráviacim traktom v úzkom spojení).

OhSo je luxusná čokoláda s Extra benefitom, ktorú si môžete užívať každý deň

• Je to vynikajúca belgická čokoláda s obsahom  53 % kakaa.

• Neobsahuje prídavok mlieka.

• Je vhodná pre celiatikov a vegetariánov.

• Neobsahuje pšenicu a lepok.

• Obsahuje iba 72 kalórií na 1 tabličku.



OhSo na každý deň

Každá miničokoládka obsahuje miliardu prospešných baktérií z rodu Lactobacillus  (L. helveticus CNCMI-1722)
a Bifidobacterium (B.longum CNCMI-3470). 

3x efektívnejší transportný systém pre doručenie baktérií na miesto pôsobenia ako mlieko a mliečne produkty 
(dokázané v nezávislej štúdii – zobrazenej na nasledujúcom slide)

• Neobsahuje mnohé alergény, bez prídavku mlieka a cukru

• Perfektná pre celú rodinu

• Dostupné samostatne, alebo v 7–denných baleniach

• Dlhá exspiračná doba

• Bez potreby chladenia 



Štúdia
Výrobca zistil, že najväčší dôraz 
konzument pri selekcii potravín 
dáva na to, aby prinášali benefit 
dobrého trávenia. 

Probiotiká sú konzumentami 
všeobecne akceptované  
a dobre známe pre svoj  
priaznivý efekt na trávenie.

Preto sa na ne výrobca 
vo svojom ďalšom výskume 
zameral.



Štúdia
Probiotiká bez  problémov  
a oslabenia životaschopnosti prežívali 
pasáž tráviacim traktom.



Štúdia
Zistil, že prežívanie baktérií  
v rôznych druhoch čokolád  
sa výrazne nelíšilo.
Nebolo nutné ich dokonca  
ani skladovať v chladničke!



Štúdia
Následne realizoval komparatív-
ny test na porovnanie prežívania 
kultúr v mliečnej a čokoládovej 
matrix.

Výsledkom bolo zistenie,  
že probiotiká prežívajú  
3x lepšie v čokoládovej matrix 
ako v mliečnej matrix a sú tak  
na miesto pôsobenia doručené  
v optimálnej kondícii.



OhSo čokoládky s probiotikami

• Vaša dávka probiotík na týždeň (7 dní), jednoduché dávkovanie

• Probiotiká v chutnej a zdravej forme

• Pravá belgická čokoláda (53 % kakaa)

• 1 miničokoládka= denná dávka probiotík (1x109)

• 3x lepšie prežívanie baktérií v čokoláde oproti mlieku a jogurtom

• iba 72 kcal v jednej tabličke (0,036 % odporúčaného denného energetického príjmu)

• dostupná ako kvalitná horká čokoláda


