ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ
Для профилактики дисбактериоза и снижения токсического влияния на печень во время и после
приема антибактериальных препаратов у детей.
Желудочно-кишечные расстройства и различные нарушения пищеварения после приема антибактериальных
препаратов очень распространены у детей.
Защитить систему пищеварения ребенка и восстановить баланс микрофлоры кишечника способны компоненты «Йогурт Baby Postantibiotic», специально разработанного для профилактики дисбактериоза и снижения
токсического влияния на печень во время и после приема
антибактериальных препаратов.
Состав: клетчатка растительная или порошок пектина,
глюкоза, стеарат магния, экстракт дрожжей, экстракт
расторопши, лиофильно высушенная биомасса лактобактерий: Lactobac. Rhamnosus LB 3,4×109 КОЕ и Lactobac.
Murinus LNS 1,6×10 8 КОЕ. «Йогурт Baby Postantibiotiс»
(«Йогурт Бэби Постантибиотик») – добавка диетическая к
рациону питания, которая может быть рекомендована
как источник лактобактерий (Lactobac. Rhamnosus LB и
Lactobac. Murinus LNS).
Форма выпуска: 30 капсул по 100 mg (мг).
Основные физико-химические свойства: желатиновые капсулы, консистенция – сыпучий порошок с включениями частичек сухих растительных экстрактов; цвет
содержимого – от светло-коричневого до темно-коричневого, равномерный по всей массе, запах специфический.
Свойства
Эффективность «Йогурт Baby Postantibiotic» обусловлена
сочетанием компонентов:
• уникальных штаммов лактобактерий:
L. Rhamnosus LВ, L. Murinus LNS (пробиотика);
• экстракта дрожжей (естественного источника микроэлементов и незаменимых витаминов группы В, С,
РР и т. д.);
• экстракта расторопши (детоксикационное и гепатопротекторное действие);
• пектина (пребиотика).
Лактобактерии обеспечивают нормальное вторичное
пищеварение и восстановление микрофлоры во всех
отделах пищеварительного тракта. Комбинация штаммов
L. Rhamnosus LВ и L. Мurinus LNS обладает выраженной
антагонистической активностью против патогенных
(гнилостных) микроорганизмов и возбудителей острых
кишечных инфекций. Это связано со способностью
лактобактерий образовывать молочную кислоту,
перекись водорода, лизоцим и другие вещества с
противомикробным действием к широкому спектру
грамположительных и грамотрицательных бактерий.
Иммуномодулирующая функция лактобактерий проявляется в способности повышать общий уровень секреторного иммуноглобулина А и титры специфических
секреторных антител, усиливать фагоцитоз.
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диетическая добавка

Экстракт расторопши содержит активное вещество –
силимарин, которое обладает выраженным гепатопротекторным (защитным) и восстанавливающим клетки печени действием, оказывает антиоксидантный, детоксикационный (обезвреживающий токсины и яды) эффект.
Экстракт дрожжей улучшает обмен веществ в кишечнике,
подавляя рост патогенной микрофлоры.
Пектин адсорбирует токсичные вещества и защищает стенки
кишечника от раздражения. Очищает ворсинки тонкой кишки,
улучшает усвоение биологически активных веществ.
Рекомендации по применению: способствует предотвращению возникновения дисбактериоза и снижению токсического влияния на печень во время и после приема антибактериальных препаратов. Не содержит ГМО. Добавки диетические не следует использовать как замену полноценного
рациона питания.
Рекомендовано употреблять: детям от 1 до 6 лет содержимое 1 капсулы растворить в воде или молочной смеси,
употреблять один раз в сутки во время приема пищи; детям от
6 лет по 1 капсуле дважды в сутки во время приема пищи,
запивая водой. Не превышать указанное рекомендованное
количество для ежедневного употребления. Продолжительность приема 14 дней. Перед применением требует консультации с врачом.
Пищевая (питательная) ценность рекомендованной
суточной дозы (детям от 1 до 6 лет): белки – 0,004 g (г);
жиры – 0 g (г); углеводы – 0,06 g (г).
Энергетическая ценность (калорийность) рекомендованной суточной дозы (детям от 1 до 6 лет): 0,26 kcal (ккал)/
1,09 kJ (кДж).
Пищевая (питательная) ценность рекомендованной
суточной дозы (детям от 6 лет): белки – 0,008 g (г); жиры –
0 g (г); углеводы – 0,12 g (г).
Энергетическая ценность (калорийность) рекомендованной суточной дозы (детям от 6 лет): 0,52 kcal (ккал)/
2,18 kJ (кДж).
Противопоказания: индивидуальная чувствительность к
компонентам. Не является лекарственным средством.
Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от
света помещении при температуре от -10 °С до +25 °С.
Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.
Дата изготовления, номер партии (серии): см. на упаковке.
Производитель: ООО «Георг Биосистемы»,
Украина, 26555, Кировоградская область,
Голованевский район, пгт Побугское,
ул. Вокзальная, д. 3.
Адрес производства: Украина, 51905,
Днепропетровская область, г. Каменское,
ул. Дорожная, 64Б.
Тел.: 0 800 501 161, e-mail: contact@georgbio.com
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ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ПРИЙОМУ АНТИБІОТИКІВ
Для профілактики дисбактеріозу та зниження токсичного впливу на печінку під час та після прийому
антибактеріальних препаратів у дітей.
Шлунково-кишкові розлади та різні порушення травлення
після прийому антибактеріальних препаратів дуже
поширені серед дітей.
Захистити систему травлення дитини і відновити
баланс мікрофлори кишечника здатні компоненти
«Йогурт Бебі Постантибіотик», спеціально розробленого для профілактики дисбактеріозу та зниження
токсичного впливу на печінку під час та після прийому
антибактеріальних препаратів.
Склад: клітковина рослинна або порошок пектину,
глюкоза, стеарат магнію, екстракт дріжджів, екстракт
розторопші, ліофільно висушена біомаса лактобактерій:
Lactobac. Rhamnosus LB 3,4×109 КУО і Lactobac. Murinus
LNS 1,6×10 8 КУО. «Йогурт Baby Postantibiotic» («Йогурт Бебі
Постантибіотик») – добавка дієтична до раціону харчування, яка може бути рекомендована як джерело
лактобактерій (Lactobac. Rhamnosus LB та Lactobac.
Murinus LNS).
Форма випуску: 30 капсул по 100 mg (мг).
Основні фізико-хімічні властивості: желатинові
капсули, консистенція – сипкий порошок з додатком
частинок сухих рослинних екстрактів; колір вмісту – від
світло-коричневого до темно-коричневого, рівномірний
по всій масі, запах специфічний.

дієтична добавка

Екстракт дрiжджiв покращує обмін речовин в кишечнику,
пригнічуючи зростання патогенної мікрофлори.
Пектин адсорбує токсичні речовини і захищає стінки кишечника від подразнення. Очищує ворсинки тонкої кишки,
покращує засвоєння біологічно активних речовин.
Рекомендації щодо застосування: сприяє запобіганню
виникнення дисбактеріозу та зниженню токсичного впливу на
печінку під час та після прийому антибактеріальних препаратів. Не містить ГМО. Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Рекомендовано вживати: дітям від 1 до 6 років вміст 1
капсули розчинити у воді або молочній суміші, вживати один
раз на добу під час прийому їжі; дітям від 6 років по 1 капсулі
двічі на добу під час прийому їжі, запиваючи водою. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного
споживання. Тривалість прийому 14 днів. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
Харчова (поживна) цінність рекомендованої добової
дози (дітям від 1 до 6 років): білки – 0,004 g (г); жири – 0 g (г);
вуглеводи – 0,06 g (г).
Енергетична цінність (калорійність) рекомендованої
добової дози (дітям від 1 до 6 років): 0,26 kcal (ккал)/
1,09 kJ (кДж).
Харчова (поживна) цінність рекомендованої добової
дози (дітям від 6 років): білки – 0,008 g (г); жири – 0 g (г);
вуглеводи – 0,12 g (г).

Властивості
Ефективність «Йогурт Бебі Постантибіотик» зумовлена
поєднанням компонентів:
• унікальних штамів лактобактерій:
L. Rhamnosus LВ, L. Мurinus LNS (пробіотика);
• екстракту дріжджів (природного джерела мікроелементів і незамінних вітамінів групи В, С, РР та інш.);
• екстракту розторопшi (детоксикаційна та гепатопротекторна дія);
• пектину (пребіотика).

Енергетична цінність (калорійність) рекомендованої
добової дози (дітям від 6 років): 0,52 kcal (ккал)/
2,18 kJ (кДж).

Лактобактерії забезпечують нормальне вторинне травлення та відновлення мікрофлори в усіх відділах травного
тракту. Комбінація штамів L. Rhamnosus LВ та L. Мurinus LNS
має виражену антагоністичну активність проти патогенних
(гнильних) мікроорганізмів і збудників гострих кишкових
інфекцій. Це пов'язано зі здатністю лактобактерій утворювати молочну кислоту, перекис водню, лізоцим та інші
речовини з протимікробною дією до широкого спектру
грампозитивних і грамнегативних бактерій. Імуномодулююча функція лактобактерій виявляється у здатності
підвищувати загальний рівень секреторного імуноглобуліну А і титри специфічних секреторних антитіл, підсилювати фагоцитоз.

Строк придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання: зберігати в недоступному для дітей місці.
Зберігати в упаковці виробника в сухому, захищеному від
світла приміщенні за температури від -10 °С до +25 °С.
Дата виготовлення, номер партії (серії): див. на упаковці.
Виробник: ТОВ «Георг Біосистеми»,
Україна, 26555, Кіровоградська область,
Голованівський район, смт Побузьке,
вул. Вокзальна, буд. 3.
Адреса виробництва: Україна, 51905,
Дніпропетровська область, м. Кам’янське,
вул. Дорожна, 64Б.
Тел.: 0 800 501 161, e-mail: contact@georgbio.com

Екстракт розторопші містить активну речовину –
силімарин, що має виражену гепатопротекторну
(захисну) і відновлюючу клітини печінки дію, надає
антиоксидантний, детоксикуючий (знешкоджувальний
токсини та отрути) ефекти.
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