TÁJÉKOZTATÓ

Élőflórát tartalmazó

speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer
Milyen készítmény a LINEX BABY?
Az élőflórás LINEX Baby Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12® törzset tartalmazó speciális – gyógyászati
®

®

célra szánt – tápszer. Szedése például antibiotikum kúra, gyomor-bélrendszeri fertőzés esetén javasolt.
A bélflóra egyensúlyát több tényező megzavarhatja, például különféle vírusok, baktériumok szervezetbe jutása,
antibiotikumokkal végzett kezelés, stb. Ilyen esetekben érdemes nagyobb figyelmet fordítani a megfelelő táplálkozásra
és étrendünket kiegészíteni élőflórát tartalmazó élelmiszerekkel.

Milyen összetevőket tartalmaz a LINEX BABY?
Maltodextrin és liofilizált Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12®.
A BB-12® a Chr. Hansen regisztrált védjegye.
®

Élő baktériumszám
liofilizált Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12® (CFU)
min. 1 milliárd (109)
min. 2 milliárd (2x109)
min. 66 milliárd (6,6x1010)

1 tasak
2 tasak
100 g

Átlagos tápérték
Energiatartalom
Fehérje
Szénhidrát
Zsír

100 g termék
1635 kJ (385 kcal)
> 0,63 g
96,16 g
> 0,3 g

1 tasak
245,25 kJ (57,75 kcal)
> 0,0945 g
14,424 g
> 0,045 g

2 tasak
490,5 kJ (115,5 kcal)
> 0,189 g
28,849 g
> 0,09 g

Adagolás
0-6 hónapos gyermekeknek: naponta 1 tasak a tápszerhez keverve.
6 hónapos-2 éves gyermekeknek: naponta 1 tasak az ételbe keverve.
2-12 éves gyermekeknek: naponta 1-2 tasak étkezés közben az ételbe vagy egy pohár folyadékba keverve.
12 éven felülieknek és felnőtteknek: naponta 1-2 tasak étkezés közben az ételbe vagy egy pohár folyadékba keverve.
Nem szabad a port forró ételbe, vagy italba keverni, mert a baktériumok elpusztulhatnak.
Kérjük, ne lépje túl az adagolási javaslatban feltüntetett mennyiséget.
A megbontott, elkészített, de el nem fogyasztott, megmaradt mennyiséget semmisítse meg, később már ne
használja fel.
Fontos figyelmeztetés
A készítmény csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható.
Egyedüli tápanyagforrásként nem használható.
A készítmény szénhidráttartalmát cukorbetegség esetén figyelembe kell venni. Cukorbetegség fennállása
esetén körültekintéssel alkalmazandó.
Nyomokban tejfehérjét tartalmazhat.
Ha antibiotikumot szed, akkor legalább 3 órás időközt ajánlatos hagyni az antibiotikum és a LINEX BABY
bevétele között.
®

Tárolás
Gyermekek elől elzárva tartandó!
25°C alatti hőmérsékleten, az eredeti csomagolásban tárolandó!
Forgalmazza:

Sandoz Hungária Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47., Tel.: 430-2890,
fax: 430-2899, www.sandoz.hu

Előállító:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Szlovénia

Minőségét megőrzi: a csomagoláson jelzett hónap végéig (hó, év).
Nettó tömeg: 15 g (10 db 1,5 g-os tasak)
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