
Tens rinitis al·lèrgica 
persistent?

Ajudeu-nos a estudiar si la 
suplementació amb probiòtics pot mitigar 
la simptomatologia de la rinitis al·lèrgica 
persistent i, per tant, millorar la 
qualitat de vida

ESTUDI CLÍNIC: 

o A l’Àrea de Biotecnologia d’Eurecat
Reus busquem voluntaris per avaluar 
els efectes de la suplementació amb 
probiòtics sobre els símptomes de la 
rinitis al·lèrgica persistent i la qualitat 
de vida de les persones afectades.

PARTICIPANTS 

o Persones d’entre 18 i  60 anys.
o Acreditar un diagnòstic de rinitis 

al·lèrgica persistent als àcars de la 
pols, almenys des de fa dos anys.

o No presentar cap malaltia 
gastrointestinal, autoinmunitària o 
anèmia.

o No haver rebut immunoteràpia abans 
o durant l’estudi.

Per a més informació i inscripcions, contacteu 
sense compromís amb l’equip d’estudis clínics 
de la Unitat de Nutrició i Salut: 

636 944 723  |  estudis@eurecat.org
ww.eurecat.org

TRACTAMENT I SEGUIMENT DE LA 
SIMPTOMATOLOGIA

o Durant l’estudi es duran a terme 4
visites: 

1. Avaluació d'idoneïtat per poder 
participar. 

2. Tractament (2 mesos) i analítiques.
3. Finalització tractament: analítiques 

i una avaluació de la 
simptomatologia associada a la 
rinitis al·lèrgica, així com de 
qualitat de vida.

4. Finalització estudi: seguiment de la 
simptomatologia i de la qualitat de 
vida.

DURACIÓ DE L’ESTUDI

o L’estudi, anomenat microrin_2, es 
perllongarà durant 3 mesos i es durà 
a terme a la seu d’Eurecat a Reus, 
situada davant de l’Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus.

Sabies que els probiòtics són bacteris bons que ens ajuden a mantenir la microbiota intestinal sana?



Eurecat Reus:
Av. de la Universitat, 1, 43204 Reus (Tarragona)

636 944 723  |  estudis@eurecat.org

ww.eurecat.org

Qui som?
A la Unitat de 
Nutrició i Salut 
d’Eurecat Reus som 
experts en estudis 
d’intervenció 
nutricional i de 
promoció de la salut

La Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat, amb seu a Reus, aposta per la transformació 
alimentària cap a la nutrició de precisió per tal de generar coneixement 
i tecnologies innovadores que permeten al consumidor gestionar cada cop més 
autònomament el seu benestar i a més, fer-ho amb una vocació preventiva. 

El nostre centre disposa de llicència de centre sanitari, que ens permet dur a terme 
de manera independent estudis d’intervenció nutricional aprovats pel comitè ètic 
d’experimentació mèdica de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.

Conduïm estudis d’intervenció nutricional (entre altres) on s’integren la nostra 
dilatada experiència en nutrició, metabolisme i bioquímica amb l’expertesa del 
Centre de Ciències Òmiques, una unitat mixta entre la Universitat Rovira i Virgili i 
Eurecat que constitueix un centre singular amb la tecnologia més puntera en 
metabolòmica, proteòmica, transcriptòmica i genòmica.

Som pioners en nutrició personalitzada, aportant una nova visió en l’aplicació de 
l’alimentació i els hàbits dietètics a la salut. També conduïm estudis on la promoció 
de la salut es posa al servei tant de la infància com d’apoderar a les famílies a la tria 
d’aliments saludables. 

US HI ESPEREM! 


