10 capsule
Supliment alimentar

Informații generale
Probioticele sunt microorganisme vii cu efecte benefice asupra organismului-gazdă prin
modularea echilibrului florei intestinale.
Probioticele pot contribui la împiedicarea acțiunii bacteriilor dăunătoare asupra organismului.
Probioticele pot modula sistemul imun prin menținerea capacității de apărare a organismului.
Probioticele contribuie la menținerea echilibrului florei intestinale prin creșterea numărului de
bacterii cu efecte benefice.
Recomandări de utilizare
Hepiflor® se recomandă în asociere cu tratamentul antibiotic oral, pentru refacerea
echilibrului florei intestinale.
Hepiflor® contribuie la menținerea și restabilirea echilibrului intestinal din tulburările de tranzit,
care pot apărea în urma tratamentului cu antibiotice orale (diareea asociată antibioticelor).

O capsulă conține 65,66 mg (10 miliarde UFC/capsulă) culturi vii de:

Culturi vii

Compoziție procentuală

Lactobacillus acidophilus

60%

Lactobacillus casei

25%

Bifidobacterium bifidum

15%

UFC - unități formatoare de colonii

Ingrediente active

Cantitate/capsulă

%VNR*

Lactobacillus acidophilus

44,40 mg

N/A

Lactobacillus casei

10,74 mg

N/A

Bifidobacterium bifidum

10,52 mg

*VNR - Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011

N/A
N/A – nu se aplică

Ingrediente: amidon de cartofi (agent de încărcare), culturi de bacterii probiotice
(Lactobacillus acidophilus HA-122, Lactobacillus casei HA-108, Bifidobacterium bifidum
HA-132), gelatină (capsula), stearat de magneziu (lubrifiant), acid ascorbic (corector de
aciditate).

Doze și mod de utilizare
Se recomandă utilizarea a 1-2 capsule de Hepiflor® pe zi, odată cu inițierea și pe tot
parcursul tratamentului cu antibiotice, la distanță de cel puțin 2 ore de administrarea
acestora. Este util ca utilizarea de Hepiflor® să se continue o săptămână după încheierea
tratamentului cu antibiotice.
Atenționări
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, în locuri ferite de umiditate și de
lumina directă a soarelui.
A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor mici.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață
sănătos.
Hepiflor poate conține urme de soia și derivate din lapte, deci nu este recomandat
persoanelor alergice la derivate de soia și lapte.
A se consuma, de preferinţă, înainte de data indicată pe ambalaj.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Forma de ambalare
Cutie cu un blister cu 10 capsule.
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