Călătorului îi
sade
bine cu
,
drumul
Diareea călătorului afectează aproximativ
30-50% dintre călători, având o durată de
maxim 7 zile în cele mai multe cazuri.
Sezonul de maximă amplitudine este vara,
atunci când perioada vacanțelor se
asociază cu modificarea dietei și călătoria
în zonele calde, predispuse la afecțiuni
digestive.

INDICAȚII
➡ Sindrom de colon iritabil: flatulență,
alternanță diaree-constipație
➡ Dezechibrul microflorei intestinale și
depleția vitaminelor din complexul B
determinate de administrarea
antibioticelor
➡ Pacienți cu simptomatologie cauzată
de Helicobacter pylori

Ingrediente active per capsulă
Reﬄor® ME pulbere, 15 x 109 UFC*, din:
➡Lactobacillus casei HA108
60%
➡Lactobacillus helveticus Rosell®-52 Probiocap® 25%
➡Bifidobacterium bifidum HA132
15%
Lynside® Forte B100
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3/PP
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B8
Vitamina B9
Vitamina B12
Inulină (prebiotic)

%VNR**
1.16 mg 105
1.38 mg 99
15.40 mg 96
5.75 mg 96
1.52 mg 108
49.83 μg 100
203.85 μg 103
2.49 μg
100
215 mg
***

* 15 miliarde Unități Formatoare de Colonii (UFC), în momentul ambalării;
** Valoare Nutrițională de Referință, conform Regulament UE 1169/2011; Lynside®
Forte B 100 este o marcă a Lesaﬀre Human Care. Probiocap® este o marcă a
Lallemand. Toate mărcile înregistrate sunt folosite sub licență.
*** nu a fost stabilită valoarea nutrițională de referință

Mod de prezentare
Flacon de sticlă cu 10 capsule

Mod de administrare
Câte o capsulă pe zi, începând cu vârsta de 3 ani, la 2 ore după
administrarea de antibiotic. Utilizarea la copii și persoane cu
dificultăți la înghițire, recomandăm desfacerea capsulei și
dizolvarea conținutului într-unul dintre lichidele: lapte, ceai, apă
etc., la temperatura camerei.

Beneficii
Formulă complexă: singurul simbiotic cu 15 miliarde
UFC și complex de 8 vitamine B cu biodisponibilitate
îmbunătățită
Acțiune rapidă: efectele benefice apar după prima zi
de administrare, cura recomandată fiind de 10 zile
15 miliarde UFC per capsulă din 3 tulpini
probiotice: Lactobacillus casei HA108, Probiocap®
Lactobacillus helveticus Rosell-52 și Bifidobacterium
bifidum HA132
2 tehnici inovative de protecție (BIO-SUPPORT™
și PROBIOCAP®): asigură viabilitatea crescută a
tulpinilor probiotice încă din timpul procesului de
fabricație și până la locul acțiunii (intestin)
Ambalaj protector: flaconul de sticlă reprezintă
mediul ideal de păstrare pentru formulele probiotice
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