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Комплекс корисної мікрофлори
Містить 250 мільйонів молочнокис лих бактерій 2 видів і вітамін D3,
який необхідний для нормального росту і розвитку кісток
Cклад в добовій дозі:
Діючі речовини: Lactobacillus rhamnosus 19070-2 —
1,25х108, Lactobacillus reuteri DMS 12246 — 1,25х108,
вітамін D3 (холекальциферол) — 400 IU/dose,
фруктоолігосахариди (Actilight®) — 50,00 мг. Допоміжні речовини: соняшникова олія.
Загальна кількість життєздатних бактерій в 1 добовій дозі (6 крапель) складає не менше 2,5×108 КУО.
Не містить лактози. Не містить алергенів.
Рекомендації до споживання: може бути рекомендована лікарем для включення у раціон харчування дітей як додаткове джерело лактобактерій
для підтримки нормального балансу кишкової
мікрофлори при можливому порушенні функціонального стану шлунково-кишкового тракту (застосування антибіотиків, зміна характеру харчування
та ін.), та при станах організму (алергія, які можуть
бути пов’язані з дисбалансом кишкової мікрофлори та проявлятися у тому числі, закрепом або діареєю. Науково доведено позитивні ефекти вживання комплексу L. rhamnosus 19070-2 та L. reuteri DSM
12246 при кишкових кольках у немовлят.

Нормальний баланс кишкової мікрофлори сприяє
підтримці процесів травлення, імунітету та оптимального стану шкіри і слизових оболонок Вашої
дитини.
ОПТІЛАКТ МАЛЮК® додатково збагачено вітаміном D3, який є необхідним для малюків для засвоювання кальцію і формуванню міцних кісток
та зубів. Краплі з вітаміном D3 можуть бути рекомендовані малюкам на грудному вигодовуванні
через те, що концентрація вітаміну D3 у грудному
молоці не покриває потребу швидкозростаючого
організму у даній речовині.
Формула продукту ОПТІЛАКТ МАЛЮК® розроблена з урахуванням всіх особливостей вибору
пробіотика для дітей раннього віку. Комплекс корисної мікрофлори, який містить дієтична добавка сприяє відновленню балансу мікрофлори кишечнику в ситуаціях, які пов’язані з підвищенням
ризику розвитку кишкових розладів, що можуть
супроводжуватись кишковими кольками.
ОПТІЛАКТ МАЛЮК® є вдалим прикладом розробки, вдосконалення та виробництва якісних,
ефективних і безпечних оригінальних продук-

не повинен використовуватися як замінник різних
дієт. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.
Не вживайте після строку придатності, зазначеного на упаковці.
Перед застосуванням обов’язкова консультація
лікаря.
Дата закінчення терміну придатності та термін
придатності: дату закінчення терміну придатності вказано на упаковці, термін придатності —
24 місяці від дати виробництва.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла
та недоступному для дітей місці, при температурі від 0 °С до 25 °С та відносній вологості повітря
не більше 60%.
Форма випуску: краплі у флаконі з дозатором
7,5 мл.
Виробник: первинне пакування (фасування)
«Biocare Copenhagen A/S», Данія для ТОВ «Фарма
Старт», компанія Acino Group, Україна.
Пакування для споживчого використання та прий
няття претензій від споживачів:
ТОВ «Фарма Старт», компанія Acino Group,
бул. І. Лепсе, 8, м. Київ, Україна, 03124, Україна,
тел.: +38 (044) 281-23-33.
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тів для дітей на основі пробіотичних бактерий,
які підтримують нормальний функціональний
стан шлунково-кишкового тракту у немовлят.
Крім того, складові продукту допомагають підтримувати оптимальний стан імунної системи.
Формула ОПТІЛАКТ МАЛЮК® підсилена натуральним харчовим волокном з цукрового буряка —
фруктоолігосахариди (FOS) Actilight®, що мають
пребіотичні властивості.
Властивості ОПТІЛАКТ МАЛЮК® підтверджено науковими дослідженнями складових.
Сировина та готовий продукт проходять суворий
контроль якості.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: дітям у віці від 1 місяця до 3 років один
раз на добу одну дозу (6 крапель). Капати безпосередньо у рот або додати до молока/води. Перед застосуванням необхідно збовтати флакон
з краплями. Не додавати до гарячого! Не змінює
смак напоїв і їжі.
Застереження щодо споживання: індивідуальна
чутливість до компонентів. Особам із значно зниженим імунітетом тільки за рекомендацією лікаря.
Цей продукт не призначений для діагностики,
лікування або попередження будь-яких хвороб,

