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Інструкція для застосування

Cклад: лактобактерії Lactobacillus
rhamnosus GG ATCC 53103, оливкова
олія, антиоксидант: аскорбіл пальмітат.
Загальна кількість життєздатних
бактерій в 1 краплі складає не менше
1×109 КУО/г.

«АКТИВ ФЛОРА бебі» не містить
алергенних речовин, таких як: білок
коров’ячого молока, молоко і похідні
продукти (включаючи лактозу), сахарозу. Продукт без глютену.

АКТИВ ФЛОРА

бебі

Дієтична добавка
Не є лікарським засобом
Пробіотик

Харчова цінність
Енергетична цінність
Жири:
У тому числі
насичених жирних
кислот
мононенасичених
жирних кислот
поліненасичених
жирних кислот
Вуглеводи:
У тому числі сахара
Клітковина
Білок:
Сіль:
Lactobacillus rhamnosus
GG ATCC 53103

Вміст в 6 краплях
9 кДж/2,20 ккал
0,23 г

Вміст в 12 краплях
18 кДж/4,40 ккал
0,46 г

0,03 г

0,06 г

0,17 г

0,34 г

0,03 г

0,06 г

0,01 г
0,00 г
0,02 г
0,01 г
0,00 г

0,02 г
0,00 г
0,04 г
0,02 г
0,00 г

6 x 109 КУО*

12 x 109 КУО*

*КУО - колонієутворючі одиниці
Характеристика
Дієтична добавка «АКТИВ ФЛОРА бебі»
призначена для новонароджених, немовлят, дітей та дорослих.
Може також використовуватися у недоношених дітей і новонароджених з низькою вагою при народженні.
Рекомендації до споживання: може

бути рекомендована лікарем для
включення у раціон харчування дітей від народження та дорослих для
підтримки нормального балансу кишкової мікрофлори при можливому
порушенні функціонального стану
шлунково-кишкового тракту (застосування антибіотиків, зміна характеру
харчування та ін.), та при станах орга-

нізму, що побічно пов’язані з дисбалансом кишкової мікрофлори.
Нормальний баланс кишкової мікрофлори сприяє підтримці процесів
травлення, імунітету Вашої дитини.
Пробіотичні властивості Lactobacillus
rhamnosus GG ATCC 53103 підтверджено науковими дослідженнями.
Сировина та готовий продукт проходять суворий контроль якості.
Спосіб споживання та рекомендована добова доза: дітям від народження до 3 років - по 1 краплі один раз на
добу під час їжі; дітям віком від 3 до
12 років – по 6 крапель в день під час
їжі; дітям старше 12 років та дорослим – по 12 крапель в день. Капати
безпосередньо у рот або додати до
молока/води, їжі.
Перед застосуванням необхідно
збовтати флакон з краплями.
Не додавати до гарячого! Не змінює
смак напоїв і їжі.
Застереження щодо споживання:
індивідуальна чутливість до компонентів. Особам із значно зниженим імунітетом тільки за рекомендацією лікаря.
Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження
будь-яких хвороб. Дієтична добавка не
може використовуватися в якості заміни різноманітної дієти і не може замінити здоровий спосіб життя. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.
Не вживайте після строку придатності,
зазначеного на упаковці.
Перед застосуванням обов’язкова консультація лікаря.

Строк придатності: 2 роки від дати
виробництва.
Номер партії (серії) виробництва:
вказано на упаковці.
Умови зберігання: зберігати у щільно
закритій первинній упаковці в сухому,
недоступному для дітей, захищеному від світла місці, при температурі
від 2 °С до 15 °С та відносній вологості повітря не більше 60%. Після
першого відкриття продукт слід використовувати протягом 30 днів.
Форма випуску: краплі оральні у флаконі по 5 мл.
Найменування та місце знаходження
і номер телефону виробника:
Комарко Сп.з.о.о., вул. Кербеджя 8,
05-850 Ожарув Мазовецький, Польща
Вироблено для
Альпен Фарма АГ,
Берн, Швейцарія
Імпортер (прийняття претензій від
споживачів в Україні):
ПрАТ «Натурфарм», вул. Лісна, 30-А,
м Київ, Пуща-Водиця, 04075, Україна.
(044) 401-81-03

