
Doplněk stravy

Jedna tobolka obsahuje lyofilizované kultury mléčných bakterií:

•   Bifidobacterium, BB-12®

•  Lactobacillus rhamnosus, LGG®

minimálně 2,7 miliardy CFU (kolonie tvořících jednotek)  
bakterií mléčného kvašení.
Poměr kmenů cca 50 % : 50 %.

Složení:
Maltodextrin (plnivo), hypromelóza (obal tobolky), mikrokrystalická celuló-
za (plnivo), probiotické kultury, oxid křemičitý (E551, lubrikant), sacharóza 
(kryoprotektant), askorban sodný (E301, kryoprotektant), stearan hořečnatý 
(lubrikant). 

Neobsahuje laktózu, bílkoviny kravského mléka, lepek.

Lyofilizované bakterie jsou v přípravku PROBIO-FIX® IMU uloženy v jedinečné 
polysacharidové matrix pro zachování životaschopnosti kultury, čímž je zajiš-
těna mimořádná stabilita produktu i při normální teplotě a současně ochrana 
před působením žaludeční kyseliny.



Jak se dostanou bakterie neporušeny na místo svého působení?
Kontakt tobolky PROBIO-FIX® IMU se žaludeční kyselinou způsobuje rozpuš-
tění obalu tobolky v průběhu 5–15 minut. Při následné rehydrataci polysa-
charidové matrix dochází ke změně povrchu matrix do formy gelu, který je 
odolný vůči kyselému prostředí žaludku, a tím chrání v něm uložené bakterie. 
V prostředí dvanáctníku (pH 6,5) dochází k rozpuštění gelu, rehydrataci lyo-
filizovaných bakterií a jejich následnému uvolnění do střeva.

Doporučené dávkování: 
Dospělí a děti od 3 let: 1 tobolka denně, zapít vodou.
Kojenci od ukončeného 4. měsíce: obsah jedné tobolky denně. Přípravek 
lze použít i pro kojence od ukončeného 4. měsíce života, kteří nejsou kojeni 
a nedostávají obohacenou kojeneckou mléčnou výživu. Tobolku lze otevřít 
a obsah vysypat do vlažného mléka nebo příkrmu (kaše, přesnídávka, jo-
gurt), ne do vody. Bez předchozí konzultace s lékařem nepodávejte přípra-
vek dětem se závažnými poruchami imunity nebo léčenými imunomodulační 
léčbou.  

Upozornění:
Neužívejte tento produkt, pokud jste alergický/á na některou z jeho složek. 
V případě, že máte jakékoliv pochybnosti, kontaktujte svého lékaře. 

Ukládejte mimo dosah dětí, uchovávejte na suchém místě při teplotě do 25 °C, 
mimo dosah přímého slunečního světla. Nepoužívejte jako náhradu pestré 
stravy. 

Nepřekračujte doporučené denní dávkování.

LGG® a BB-12® jsou registrované obchodní značky společnosti Chr. Hansen.

Velikosti balení:
60 tobolek.

Distributor v ČR: 
S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4.
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