
Склад: 1 капсула містить: Сахароміцети Буларді Saccharomyces boulardii 
(ліофілізовані клітини) 500 mg (мг). Одна капсула містить не менше  
10 x 109 CFU (КУО) Сахароміцет Буларді на кінцевий термін придатності.

Допоміжні речовини: антиспікаючий агент тальк.
Для желатинової капсули: желатин, вода очищена, барвник титану  
діоксид, консервант метилпарабен, консервант пропілпарабен.

Характеристика інгредієнта: 
Saccharomусеs boulardii – пробіотик, який сприяє запобіганню і усуненню 
симптомів гострої діареї, інтоксикації, а також нормалізації консистенції 
калових мас, створюють сприятливі умови для відновлення корисної  
мікрофлори травного тракту.

Має антимікробні, антитоксичні та імуномоделюючі властивості зав-
дяки яким проявляє високу активність проти широкого спектру па-
тогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, таких як: Clostridium 
difficile, Staphуlococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, 
Salmonella typhi, Escherichia coli, Vibrio cholerae, а також Enthamoeba 
hystolitica, Lambliae, грибів.

Saccharomyces boulardii можливо застосовувати на фоні антимікробної 
терапії, оскільки до його складу входять антибіотикорезистентні штами 
мікроорганізмів.

Рекомендації до споживання: 
джерело дріжджів Сахароміцет Буларді, що сприяють покращенню 
функціонування шлунково-кишкового тракту, нормалізації мікрофлори 
кишечника та загальному зміцненню організму.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Спосіб вживання: 

Для покращення функціонального стану шлунково-кишкового тракту 
під час прийому антибактеріальних засобів 

дорослим - 1 капсула 1-2 рази на день протягом всієї антибіотикотерапії, 
потім від 3 до 14 днів після антибіотикотерапії. 
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Дітям старше 6 років 1 капсула 1 раз на день, протягом всієї антибіо-
тикотерапії, потім від 7 до 9 днів після антибіотикотерапії.

Під час подорожей
дорослим - 1 капсула 2 рази на день протягом 5 діб перед подорожжю 
та під час подорожі.

При зміні режиму харчування та з метою усунення діареї 
дорослим 1 капсула 2 рази на день протягом 8-10 діб.

Капсули рекомендується запивати водою.

В подальшому термін споживання та можливість повторних курсів  
узгоджувати з лікарем.

Рекомендовано дотримуватися збалансованого раціону харчування 
з обмеженням тваринних жирів, солодощів.

Застереження при споживанні:  
не можна запивати гарячими напоями та вживати одночасно з алкоголем, 
щоб не знизити активності Saccharomyces boulardii. Не вживати одночас-
но з протигрибковими засобами при їх пероральному або комплексному 
застосуванні. Неприпустимо одночасно приймати пробіотик з фермент-
ними препаратами і антацидами. 

Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість 
(порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну 
повноцінного раціону харчування.

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

Форма випуску: по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у коробці. 
Кількість 30 капсул.

Умови зберігання: зберігати в сухому, захищеному від світла місці 
за температури не вище ніж 25 0С в оригінальній упаковці виробника. 

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності: 2 роки від дати виробництва.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Виробник: Ананта Медікеар Лімітед,  
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, 
Нью Делі-110085, Індія, тел.: + 91 1147050531. 
Фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: Дж-1-265, Фаза–II, 
РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.

Імпортер/Організація, що приймає претензії від споживача:  
ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37,  
тел./факс: +38 (057) 766-07-44.


