
 
 

 

 

Vilardell Digest amplia la seva gamma de productes per 

a la salut digestiva amb Vilardell Digest Probilac i  

Vilardell Digest Probisec 
 

 

 La marca de Laboratoris Vilardell llança dos complements alimentaris a base de 

probiòtics amb estudis clínics que avalen efectes beneficiosos en el restabliment 

de la microbiota intestinal 

 

Barcelona, 19 de febrer de 2018.- Vilardell Digest aposta per la prevenció per a la salut digestiva 

i estén la seva gamma de productes amb dues noves referències: Vilardell Digest Probilac i 

Vilardell Digest Probisec, dos complements alimentaris específics per al restabliment de la 

microbiota intestinal normal. Tots dos productes estan elaborats amb soques probiòtiques que 

compten amb estudis clínics que avalen efectes beneficiosos per al manteniment de la salut 

digestiva.  

 

El llançament dels dos nous productes amplia el portafoli de la marca a sis referències, que 

cobreixen els àmbits: digestiu, laxant, trànsit intestinal i ara també probiòtics per a la microbiota 

intestinal. La companyia Vilardell pretén així posicionar-se com a especialista en els diferents 

sectors de la salut digestiva i contribuir a promoure un estil de vida més saludable. En aquest 

sentit, l'empresa aposta per la recerca de noves fórmules i tecnologies que s'adaptin a les 

necessitats de la societat. 

“Amb el llançament dels dos nous productes, refermem la nostra aposta per Vilardell Digest com 

una marca especialitzada en l'entorn digestiu. Creiem que és imprescindible escoltar les 

necessitats de la societat per a oferir solucions adaptades, i utilitzar la nostra experiència en el 

sector per a oferir la màxima qualitat i compromís”, afirma Clara Oller, directora general de 

Laboratoris Vilardell.  

 

Vilardell Digest Probilac 

 

Vilardell Digest Probilac és un complement alimentari a base de probiòtics indicat per al 

manteniment diari de la salut digestiva i el restrenyiment ocasional. Les dues soques de 

Bifidobacterium animalis ssp Lactis (BIFOLAC®12) i Bifidobacterium longum BB536 mostren 

efectes beneficiosos sobre la funció intestinal i el restabliment d'una microbiota intestinal normal, 

tant a curt com a llarg termini.  

 

Vilardell Digest Probisec  

 

Vilardell Digest Probisec és un complement alimentari a base de probiòtics amb estudis que 

demostren efectes beneficiosos en el restabliment de la funció i la microbiota intestinal normal 

després de diarrees associades al consum d'antibiòtics. Les tres soques seleccionades provenen 

de dues espècies de Lactobacils: Lactobacillus acidophilus (BIFOLAC®5) i Lactobacillus 

rhamnosus (BIFOLAC®PB01) i una espècie de Bifidobacteris: Bifidobacterium animalis spp. 



 
 
Lactis (BIFOLAC®12). A més, la presència de Zinc en la seva composició contribueix al normal 

funcionament del sistema immunitari.  

La CEO dels laboratoris incideix en la importància que els dos complements alimentosos, 

elaborats a base de probiòtics, comptin amb estudis clínics que avalin la seva eficàcia. “Els 

estudis documenten l'eficàcia de les nostres soques a una dosi determinada, per això aportem 

un valor diferencial a altres productes que pot haver-hi en el mercat”, finalitza Oller. 

 

 Sobre Vilardell Digest: “Solucions avançades per a la millora de la salut digestiva” 

 

Vilardell Digest és la marca de la companyia Laboratoris Vilardell que sorgeix al 2018 amb 

l'ambició de proporcionar solucions innovadores per a millorar la salut digestiva i contribuir a un 

estil de vida més saludable.  

 

Amb la innovació com a eix principal i l'experiència de més de 80 anys de la companyia en salut 

digestiva, les noves referències ofereixen fórmules i tecnologies que s'adapten a les necessitats 

de la societat.  

 

L'actual portafoli de productes de la línia digestiva compta amb sis referències: Vilardell Digest 

Digesben, Vilardell Digest Melax, Vilardell Digest Transit, Vilardell Digest Bilax, Vilardell Digest 

Probilac i Vilardell Digest Probisec.  

 

www.vilardelldigest.com 

  

Sobre Laboratoris Vilardell 

 

Laboratoris Vilardell va ser fundat l’any 1934 pel Dr. Joan Vilardell Garriga a la rebotiga de la 

Farmàcia Vilardell, situada a Barcelona i, des de llavors, la companyia ha passat de generació 

en generació.  

 

Des del seu naixement, Laboratoris Vilardell s'ha posicionat com a especialista en benestar 

digestiu, referent en el mercat espanyol. La seva marca insígnia, Vilardell, és líder en supositoris 

de glicerina per al tractament del restrenyiment, sent la gamma més completa del mercat, amb 

sis referències per a adults, nens i lactants. 

 

http://www.labvilardell.com/ 
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