Инструкция по применению
Биологически активная добавка к пище
«ПробиоЛог форте» («Probiolog Fort»)
не является лекарственным средством
СПОСОБСТВУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ БАЛАНСА МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА.
Состав
Lactobacillus acidophilus (LA-5®) - 29,880 мг, Bifidobacteгium animalis subs. lactis (ВВ-12®) - 3,420 мг, наполнители:
микрокристаллическая целлюлоза (Е460), мальтодекстрин, эмульгатор: кремния диоксид (Е551), эмульгатор: магния стеарат
(Е470).
Капсула: стабилизатор: гипромеллоза (Е464), краситель: диоксид титана (Е171), краситель: оксид железа (Е172).
Среднее содержание бифидо- и лактобактерий в 1 капсуле – 2,5 × 109 KOE.
Не содержит компонентов, полученных с применением ГМО.
Может содержать следы молока.
Свойства ПробиоЛог форте
ПробиоЛог форте представляет собой пробиотик, сочетающий в себе два вида штаммов бактерий: Lactobacillus acidophilus
(ацидофильные лактобактерии) и Bifidobacteгium animalis subs. lactis (бифидобактерии), которые присутствуют в кишечной
микрофлоре любого здорового организма и принимают участие в модуляции кишечной проходимости. Пробиотические бактерии
могут оказывать положительное влияние на иммунитет. Регулярное применение ПробиоЛог форте позволяет поддерживать
естественный баланс кишечной микрофлоры и способствует улучшению кишечной проходимости. ПробиоЛог форте также
оказывает благотворное воздействие на процесс пищеварения.
Регулярное применение ПробиоЛог форте безопасно для организма, так как он не содержит условно патогенных штаммов.
Штаммы живых бактерий LA-5® и ВВ-12® получены с применением технологии микрокапсуляции - уникального процесса
производства, при котором бактерии заключены в кислотоустойчивую матрицу. Кислотоустойчивая матрица - полисахаридная
оболочка, которая превращается в нерастворимый гель, устойчивый к действию кислоты. Благодаря этому, процент
выживаемости бифидо- и лактобактерий согласно исследованию in vitro составляет 73%. Таким образом, капсула и
кислотоустойчивая матрица надежно защищают бактерии при прохождении через желудок, обеспечивая жизнеспособность
штаммов в тонком и толстом кишечнике.
Для обеспечения оптимальных условий хранения препарата при комнатной температуре разработан особый флакон из
алюминия или полимерных материалов со специальной крышечкой, ограничивающей газообмен с окружающим воздухом.
Уникальный процесс производства капсул и упаковки обеспечивает сохранение жизнеспособности бактерий, что позволяет
достичь максимальной эффективности ПробиоЛог форте.
Область применения
В качестве биологически активной добавки к пище - источника пробиотических микроорганизмов (бифидо- и
лактобактерий):
• При дисбактериозе, проявляющемся такими симптомами, как диарея (понос), диспепсия (нарушение пищеварения),
запоры, метеоризм (вздутие живота), тошнота, отрыжка, рвота, боли в животе, аллергические кожные реакции.
• При вирусной и бактериальной диарее.
• При антибиотико-ассоциированной диарее.
• При комплексном укреплении иммунитета во время вспышек инфекции или после перенесенных заболеваний.
Способ употребления
Взрослым и детям старше 7 лет принимать по 1 – 2 капсулы в день во время еды, запивая водой.
Продолжительность приема – 10 – 30 дней. При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска
Растительные капсулы массой 227 мг, расфасованные по 30 штук во флаконы из алюминия или полимерных материалов.
Срок годности
2.5 года со дня выпуска.
Условия хранения
В сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С; вскрытый флакон с капсулами хранить в холодильнике.
Условия реализации
Через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.001789.04.17 от 12.04.2017.
Изготовитель: компания «Biofarma SpA», Италия (via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba) для компании «Laboratoires
MAYOLY SPINDLER», Франция (6, avenue de l’Europe, 78400, CHATOU).
Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителя
В Российской Федерации:
ООО «МАЙОЛИ СПИНДЛЕР»
Россия , 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27
Телефон: +7 (495) 664-83-03
e-mail: phv@mayoly-spindler.ru
В Республике Казахстан:
ТОО «Майоли Казахстан»
ул. Байзакова 125/185, нежилое помещение 1
050026, Алматы, Республика Казахстан
тел.: +7 (727) 331 49 45, факс: +7 (727) 331 49 44
e-mail: office@mayoly.kz

Пайдалану нұсқаулығы
Тағамға қосылатын биологиялық белсенді қоспа
«ПробиоЛог форте» («Probiolog Fort»)
дәрілік зат болып табылмайды
ІШЕК МИКРОФЛОРАСЫ ТЕҢГЕРІМІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУГЕ ЫҚПАЛ ЕТЕДІ.
Құрамы:
Lactobacillus acidophilus (LA-5®) - 29,880 мг, Bifidobacteгium animalis subs. lactis (ВВ-12®) 3,420 мг, толықтырғыштар:
микрокристаллдық целлюлоза (Е460), мальтодекстрин, эмульгатор: кремний диоксиді (Е551), эмульгатор: магний стеараты
(Е470).
Капсула: тұрақтандырғыш: гипромеллоза (Е464), бояғыш зат: титан диоксиді (Е171), бояғыш зат: темір оксиді (Е172).
Орташа бір капсуладағы бифидо- және лактобактериялардың мөлшері - 2,5 × 109 КТБ кем емес.
Құрамында ГМО қолданып алынған құрамдас бөліктер жоқ.
Құрамында сүттің іздері болуы мүмкін.
ПробиоЛог фортенің қасиеттері
ПробиоЛог форте – құрамына кез келген дені сау ағзаның ішек микрофлорасында болатын және ішек өткізгіштігінің
модуляциясына қатысатын бактериялар штаммдарының екі түрі: Lactobacillus acidophilus (ацидофильді лактобактериялар)
және Bifidobacteгium lactis (сүт бифидобактериялары) кіретін пробиотик. Пробиотикалық бактериялар иммунитетке оң әсер
ете алады. ПробиоЛог фортені үнемі қабылдау ішек микрофлорасының табиғи теңгерімін сақтауға мүмкіндік береді және ішек
өткізгіштігін жақсартуға ықпал етеді. ПробиоЛог форте ас қорыту үрдісіне де жағымды әсер етеді.
ПробиоЛог фортені үнемі қабылдау ағза үшін қауіпсіз, себебі ПробиоЛог фортенің құрамында шартты патогенді штаммдар жоқ.
Өндірудің бірегей үрдісі бактериялар асқазан арқылы өткен кезде, тіпті капсуланың желатин қабығы ерігеннен кейін де,
қышқылға төзімді матрицаның арқасында, олардың тіршілікке қабілетін сақтауды қамтамасыз етеді. Қышқылға төзімді
матрица – қышқылдың әсеріне тұрақты, бактерияларды қорғайтын, ерімейтін гельге айналатын полисахаридті қабық.
Осылайша, тірі бактериялардың 73% астамы аш ішек пен тоқ ішекке түседі, онда олардың емдік әсері басталады.
ПробиоЛог фортені бөлме температурасында сақтаудың оңтайлы жағдайларын қамтамасыз ету үшін қоршаған ауамен газ
алмасуды шектейтін арнайы қақпақшасы бар алюминийден немесе полимерлік материалдардан жасалған ерекше флакон
әзірленді. Капсулалар мен қаптаманы өндірудің бірегей үрдісі бактериялардың тіршілікке қабілетін сақтауды қамтамасыз
етеді, ал бұл ПробиоЛог фортенің максимальды тиімді болуына мүмкіндік береді.
Қолдану саласы
Тағамға қосылатын биологиялық белсенді қоспа – пробиотикалық микроорганизмдердің (бифидо- және
лактобактериялардың) көзі ретінде:
• Диарея (іш өту), диспепсия (ас қорытудың бұзылуы) іш қатуы, метеоризм (іш кебуі), жүрек айну, кекіру, құсу, іш
ауырсынуы, аллергиялық тері реакциялары сияқты симптомдармен байқалатын дисбактериозда,
• Вирустық және бактериялық диареяда,
• Антибиотик-ассоциирленген диареяда,
• Инфекциялар тарауы кезінде немесе ауырғаннан кейін ағзаның иммундық жүйесін нығайту үшін қолданылады.
Қабылдау әдісі
Ересектерге және 7 жастан асқан балаларға күніне 1-2 капсуладан ас ішкен кезде, артынан су ішіп, қабылдау керек.
Қабылдау ұзақтығы – 10-30 күн. Қажет болған жағдайда, қабылдауды қайталауға болады.
Қарсы көрсетілімдер
ББҚ құрамдас бөліктеріне жеке төзімсіздік, жүктілік, бала емізу.
Қабылдау алдында дәрігермен кеңескен жөн.
Шығарылу түрі
Өсімдік капсулалары, салмағы 227 мг, алюминий немесе полимерлік материалдардан жасалған флакондарға 30 данадан
салынған.
Жарамдылық мерзімі
Шығарылған күннен бастап 2,5 жыл.
Сақтау жағдайлары
Құрғақ, балаларға қолжетімсіз жерде, 25 °С аспайтын температурада; капсулалары бар ашылған флаконды тоңазытқышта
сақтау керек.
Сату шарттары
Дәріханалар желісі және сауда желісінің мамандандырылған бөлімдері арқылы.
Мемлекеттік тіркеу туралы
12.04.2017 жылғы № RU.77.99.11.003.Е.001789.04.17
Өндіруші: «Biofarma SpA» компаниясы, Италия (via Castelliere, 2 33036 Mereto di Tomba), «Laboratoires MAYOLY
SPINDLER» компаниясы үшін, Франция (6, avenue de l’Europe, 78400, CHATOU).
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Импорттаушы/ Тұтынушылардан кінәраттар қабылдауға уәкілетті ұйым:
«Майоли Қазақстан» ЖШС
Байзақов к. 125/185, 1-тұрғын емес үй-жай
050026, Алматы, Қазақстан Республикасы
тел.: +7 (727) 331 49 45, факс: +7 (727) 331 49 44
e-mail: office@mayoly.kz

