
ВОЯЖ
Капсули № 14.

Дієтична добавка. Пробіотик.

Склад:
на 1 капсулу:  
Діюча речовина: Lactobacillus 
acidophilus LA 201, Lactobacillus 
casei LA 205, Lactobacillus 
plantarum LA 301 - 20*109 КУО.
Допоміжні речовини:
кукурудзяний крохмаль, 
магній стеарат, капсула 
рослинного походження.

Не містить лактози. Не містить 
глютену. Не містить  генетично 
модифікованної сировини, 
барвників та консервантів.

Енергетичної та харчової 
цінності не має.

Форма випуску: 
капсули № 14.

Рекомендації щодо 
вживання: 
рекомендується в якості 
дієтичної добавки у раціоні 
харчування, як джерело 
пробіотиків,
при функціональних розладах 
кишечника, відновлення і 
підтримка нормальної 
мікрофлори кишечника. 
Спеціально розроблена 
формула для збереження 
комфорту травлення 
мандрівника. Не слід 
застосовувати, як заміну 
повноцінного раціону 
харчування.

ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ ПІДХІД ДЛЯ КОЖНОГО ВИДУ ДИСБІОЗУ

Пробіотик. Продукт може використовуватись при чітко впізнаних, легких і 
скороминучих розладах, які не потребують медичної допомоги. Препарат 

можна купити без рецепта, але він повинен правильно використовуватися 
для забезпечення ефективності та зниження ризику небажаних ефектів.

Спосіб застосування та 
рекомендована добова 
доза: 
1 капсулу за день  до від'їзду, 
потім по 1 капсулі в день 
протягом поїздки. Приймати  
внутрішньо, перед їжею, 
запиваючи великою кількістю 
води. Вживання та повторні 
курси бажано узгоджувати з 
лікарем.

Застереження щодо 
вживання харчового 
продукту для спеціального 
дієтичного споживання 
певними категоріями 
(групами) населення (діти, 
вагітні, люди похилого віку, 
спортсмени, хворі тощо):
Не перевищувати 
максимально рекомендованої 
дози. Не застосовувати в 
дитячому віці. Перед початком 
застосування у період 
вагітності або лактації 
рекомендовано 
проконсультуватися з лікарем.

Не вживати після закінчення 
сроку придатності, 
зазначеного на упаковці.

Умови та термін зберігання: 
Зберігати в сухому, 
прохолодному, недоступному 
для дітей місці, при 
температурі +5°С до +25°С та 
відносній вологості не більше 
70%.Захищати від світла та 
вологи. Не заморожувати. 
Термін придатності до 
споживання – 2 роки від дати 
виготовлення.

Протипоказання: 
Індивідуальна чутливість до 
компонентів продукту.

Побічна дія: 
можливі алергічні реакції на 
компоненти продукту.

Упаковка: 
капсули № 14, у блістері, у 
картонній коробці.
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