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Doplněk stravy
Perorální kapky
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103

Doplněk stravy určený novorozencům, kojencům, dětem
a dospělým.
Může být použit i u předčasně narozených dětí a novorozenců1.
Je doporučen ke zvýšení množství prospěšných bakterií v
gastrointestinálním traktu.
Obsahuje minimálně 6 miliard CFU* Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 v jedné denní dávce.
Složení:
Mikrokapsulované bakterie mléčného kvašení Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 - 1 × 109 CFU* v 1 kapce,
zahušťovadlo: olivový olej.
Výživové údaje
Energetická hodnota
Tuky
• z toho nasycené mastné
kyseliny
Sacharidy
• z toho cukry
Vláknina
Bílkoviny
Sůl
Lactobacillus rhamnosus GG
ATCC 53103

6 kapek
2 kcal (9
kJ)
0,2 g

12 kapek
4 kcal (18
kJ)
0,5 g

0,1 g

0,1 g

0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
6 x 109
CFU*

0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
12 x 109
CFU*

*CFU – počet kolonie tvořících jednotek živých mikroorganismů
1. Manzoni P, Mostert M, Leonessa L, Priolo C, Farina D, Monetti C,
Latino M.A, Gomirato G; Oral supplementation with the strain of
the family Lactobacillus rhamnosus prevents the colonization of
the digestive tract of premature babies by Candida; Clinical Infectious Diseases 2006; 42.

Doporučené denní dávkování:
Kojenci a děti do 12 let - 6 kapek (6 miliard CFU*) jednou
denně při jídle. Děti od 12 let a dospělí - 12 kapek (12 miliard CFU*) jednou denně při jídle. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Doplněk stravy není určen jako náhrada pestré stravy. Pro zdraví je důležitá pestrá strava a
zdravý životní styl.

Použití:
Před každým použitím lahvičku protřepejte a pokud jste ji
nepoužívali delší dobu, protřepejte ji vícekrát. Kapky mohou být přidány do jídla nebo nakapány přímo do úst. Přípravek nesmí být mísen s příliš studenými nebo horkými pokrmy.
Doplněk stravy lze užívat společně s antibiotiky. Po obnovení střevní mikroflóry zvažte možnost užívání probiotik i
v dalších týdnech.

NEOBSAHUJE
MLÉKO

NEOBSAHUJE
LAKTÓZU

NEOBSAHUJE
CUKR

NEOBSAHUJE
KONZERVANTY

Upozornění:
Neužívejte nebo nepodávejte dítěti v případě alergie na
kteroukoli složku produktu. Produkt není určen k parenterálnímu použití.
Podmínky uchovávání:
Uchovávejte Active Flora baby při teplotě do 25° C na suchém místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před
světlem a vlhkostí. Po prvním otevření spotřebujte do 30
dnů. Na dně lahvičky se může objevit sediment, který nemá vliv na kvalitu a bezpečnost přípravku.
Dostupná balení:
Perorální kapky 5 ml.
Vyrobeno v EU s primární složkou z EU pro:
Alpen Pharma AG, Bern, Švýcarsko.
Distributor v ČR:
Alpen Pharma CZ, s.r.o., Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 15,
Česká republika.

sk

ACTIVE FLORA

Informácie pre používateľa

0

baby

Výživový doplnok
Perorálne kvapky
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103

Výživový doplnok určený pre novorodencov, dojčatá, deti a dospelých.
Môže sa použiť aj u predčasne narodených detí a novorodencov1.
Odporúča sa na zvýšenie počtu baktérií mliečneho kvasenia v tráviacom trakte.
Obsahuje minimálne 6 miliárd CFU* Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 v jednej dennej dávke.
Zloženie:
Mikrokapsulované baktérie mliečneho kvasenia Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 - 1 × 109 CFU* v 1 kvapke, objemové činidlo: olivový olej.
Výživová hodnota
Energetická hodnota

Obsah v 6
kvapkách

Obsah v 12
kvapkách

2 kcal (9
kJ)
0,2 g

4 kcal (18
kJ)
0,5 g

Tuky
• z toho nasýtené mastné
0,1 g
0,1 g
kyseliny
Sacharidy
0,0 g
0,0 g
• z toho cukry
0,0 g
0,0 g
Vláknina
0,0 g
0,0 g
Bielkoviny
0,0 g
0,0 g
Soľ
0,0 g
0,0 g
12 x 109
Lactobacillus rhamnosus GG
6 x 109
CFU*
CFU*
ATCC 53103
*CFU - počet jednotiek kolónie tvoriach mikroorganizmov
1. Manzoni P, Mostert M, Leonessa L, Priolo C, Farina D, Monetti C,
Latino M.A, Gomirato G; Oral supplementation with the strain of
the family Lactobacillus rhamnosus prevents the colonization of
the digestive tract of premature babies by Candida; Clinical Infectious Diseases 2006; 42.

Odporúčané dávkovanie Active Flora baby:
Pre dojčatá a deti vo veku do 12 rokov - 6 kvapiek (6 miliárd CFU*) 1-krát denne počas jedla. Deti staršie ako 12
rokov a dospelí - 12 kvapiek (12 miliárd CFU*) 1-krát denne počas jedla. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa
nesmie presiahnuť. Výživové doplnky sa nesmú používať
ako náhrada rozmanitej stravy a zdravého životného štýlu.

Pokyny na použitie:
Fľašku pred každým použitím potraste a ak ste ju dlhšie
nepoužívali potraste ňou niekoľkokrát. Kvapky sa pridávajú do požívaného jedla alebo priamo do úst. Výživový doplnok nemiešajte s veľmi studenými alebo horúcimi jedlami.
Tento výživový doplnok sa môže užívať súbežne s antibiotikom. Po dobratí antibiotika zvážte užívanie prípravku na
obnovu črevnej mikroflóry aj počas ďalších týždňov.

NEOBSAHUJE
MLIEKO

Upozornenia:

NEOBSAHUJE
LAKTÓZU

NEOBSAHUJE
CUKOR

Výživový doplnok neužívajte alebo nedávajte užívať vášmu dieťu v prípade alergie na akúkoľvek zložku, ktorú obsahuje. Nie je vodný na parenterálne použitie.
Podmienky na uchovávanie:
Active Flora baby sa má uchovávať pri teplote do 25 °C na
suchom mieste mimo dosahu detí. Chráňte pred svetlom
a vlhkosťou. Po prvom otvorení spotrebujte do 30 dní. Na
dne fľašky sa može objaviť usadenina, ktorá nemá vplyv
na kvalitu výživového doplnku.
Veľkosť balenia:
Perorálne kvapky s objemom 5 ml.
Vyrobené v EU s hlavnými zložkami z EU pre:
Alpen Pharma AG, Bern, Švajčiarsko.
Distribútor v SR:
Alpen Pharma SK, s.r.o.,
Čsl. armády 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Slovenská Republika.

