
Інфант краплі
Флакон 30 мл. 

Дієтична добавка. Пробіотик.

Склад:
Флакон: органічна ріпакова олія, 
рослинний екстракт багатий 
токоферолом.
Саше: Bi�dobacterium longum LA101, 
Lactobacillus helveticus LA102, 
Lactococcus lactis LA103, Streptococcus 
thermophilus LA104, Lactobacillus 
rhamnosus LA801- 2*109 КУО

Допоміжні речовини:
Картопляний крохмаль, 
мальтодекстрін, інулін (цикорій), 
моно-, ді-і тригліцериди жирних 
кислот, вітамін D3 (40 МО).

Пляшку і пакетик не слід споживати 
окремо!

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

Енергетичної та харчової цінності не 
має.

Форма випуску: 
Саше з діючою речовиною – 2 г, флакон 
з рідиною для розчинення – 30 мл, 
дозатор з кришкою.

Рекомендації щодо вживання: 
Рекомендується в якості дієтичної 
добавки у раціоні харчування, як 
джерело пробіотиків 
при закрепах, функціональних 
розладах кишечника, коліках, 
захворюваннях шкіри (атопія), 
гастроентеритах. Можна 
використовувати при непереносимості 
лактози, прийомі антибіотиків та при 
профілактиці зимових інфекцій.    

Формула розроблена з урахуванням 
всіх особливостей вибору пробіотика 
для дітей раннього віку.

Спосіб застосування та 
рекомендована добова доза: 
За допомогою вимірювальної піпетки  
вводять 1 мл щоденно (2 дози 0,5 мл), 
може бути розведений холодним або 
теплим напоєм. Вживати перед їжею 

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.

впродовж 30 днів. Вживання та 
повторні курси бажано узгоджувати з 
лікарем.

Після змішування зберігати до 1 місяця 
при кімнатній температурі!

Під час першого використання:
Слід переконатися, що флакон має 
кімнатну температуру (приблизно 20°C), 
для забезпечення рідкої текстури 
рідини, інакше існує ризик поганого 
розчинення.

1 – висипати вміст пакетика в 
пляшку.

2  – щільно закрити пробку і 
ретельно перемішати.

3  – за допомогою вимірювальної 
піпетки  вводять 1 мл щоденно (2 
дози 0,5 мл).

Для щоденного використання:
Переконатися, що пляшка знаходиться 
при кімнатній температурі (близько 20°С).
Формування осаду на дні пляшки є 
нормальним.

Ретельно перемішуйте флакон 
перед кожним використанням.

Не додавати до гарячого! Не змінює 
смак напоїв та їжі.

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. Перед початком 
застосування 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: 
Флакон 30 мл + 1 саше 2 г.
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НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ!

Виробник: 
Пілеж, 7 ру де Провинсес Сент Лаурент 
дес Аутелс, 49270 Орее Д’Анжу. 
Tél : +33(0)2 40 83 93 90
www.groupepileje.fr
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