
Характеристика активних інгредієнтів:
комплекс мікроорганізмів Streptococcus faecalis, Clostridium 
butyricum, Bacillus mesentericus, Lactobacillus sporogenes, має 
широкий  спектр пре- і пробіотичних  властивостей, забезпечує 
антагоністичну активність по відношенню до патогенних і умовно-
патогенних бактерій, активізує специфічний і неспецифічний імунітет. 
Бактерії, що  входять до складу,   регулюють травлення, беруть участь  
в пристінковому всмоктуванні, активують абсорбцію електролітів.

Рекомендації до споживання: 
може бути рекомендована як дієтична добавка до раціону 
харчування в якості джерела мікроорганізмів для покращення 
регуляції мікрофлори шлунково-кишкового тракту при дисбактеріозі 
кишечника та діареї, а також для загального зміцнення організму.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність 
та період годування груддю. Діти до 6 років.

Застереження при споживанні: Не вживати с дуже гарячими або 
дуже холодними напоями. Це може знизити активність компонентів. 

ІНструкЦІя Для застосуваННя

Пребіотик і пробіотик  
для регуляції мікрофлори шлунково-кишкового тракту 

Склад (на 1 саше 1 г):

Lactobacillus sporogenes (50 млн. куо)
Streptococcus faecalis (30 млн. куо)    
Clostridium butyricum (2 млн. куо)     
Bacillus mesentericus (1 млн. куо)    

400 мг

Допоміжні речовини: нейтральні пелети (дикальцію фосфат Е341ii, 
крохмаль кукурудзяний).



Спосіб вживання: дорослі та підлітки старше 12 років рекомендова-
но приймати по 1 саше 3 рази на день, або як рекомендовано лікарем. 
Дітям від 6 до 12 років рекомендовано 1 – 2 саше на день, або як реко-
мендовано лікарем. 
Перед застосуванням порошок розмішують в достатній кількості 
рідини (щонайменше 100 мл на одне саше).

Термін вживання: зазвичай становить 10 днів. в подальшому термін 
вживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Поживна цінність 100 г продукту: білків – 0 г, жирів – 0 г,  
вуглеводів – 96,00 г.
Калорійність 100 г продукту: 384,00 ккал (1605,12 кДж).

Форма випуску: порошок у саше, 20 саше у коробці.

Умови зберігання: зберігати у захищеному від вологи та світла, 
недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30°с  
в оригінальній упаковці виробника.

Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Не містить ГМо.

Виробник: ананта Медікеар лімітед,
юридична адреса: 621, рінг роад Малл, сектор-3, рохіні,  
Нью Делі - 110085, Індія, тел. + 91 1147050531;
адреса місця виробництва: Дж-1-265, Фаза - II, рІІко Індастріал Еріа, 
удіог віхар, Шріганганагар (радж.), Індія.

Імпортер: тов «Евітас», 61001, україна, м. Харків,  
вул. Іскринська, буд. 37, тел./факс: +380 (57) 766-07-44.


