Нормобакт® Энтеро
Инструкция по применению биологически активной добавки к пище
Нормобакт® Энтеро - биологически активная добавка к пище, содержащая комбинацию
пробиотических
микроорганизмов
(лиофилизированной
дрожжевой
культуры
Saccharomyces boulardii) и пребиотических веществ (фруктоолигосахаридов).
Состав: лиофилизированная дрожжевая культура Saccharomyces boulardii, фруктоолигосахариды,
гидроксипропилметилцеллюлоза, E418 желирующий агент, E171 краситель, E471 субстанция,
предотвращающая слипание (содержит сою).
Пищевая ценность
100 г
1 капсула
Энергетическая
1193,51 кДж (286,13 ккал) 6,56 кДж (1,57 ккал)
ценность (энергия)
Пищевые волокна
55,26 г (36,93 г)
0,30 г (0,20 г)
(фруктоолигосахариды)
Белки
16,74 г
0,09 г
Углеводы
53,34 г
0,29 г
Жиры
4,19 г
0,02 г

Биологически активные
вещества
Лиофилизированная
дрожжевая культура
Saccharomyces boulardii
Фруктоолигосахариды

Содержание в суточной дозе
1 капсула

2 капсула

250 мг
(5 x 109 КОЕ)

500 мг
(10 x 109 КОЕ)

203,1 мг

406,2 мг

*- согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, раздел 1, Приложение 5).

требованиям

2 капсулы
13,12 кДж (3,14 ккал)
0,60 г (0,40 г)
0,18 г
0,58 г
0,04 г

% от адекватного
уровня потребления в
сутки*
8%
к

товарам, подлежащим

санитарно-

Область применения:
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника пробиотических
микроорганизмов (лиофилизированной дрожжевой культуры Saccharomyces boulardii) и
пребиотических веществ (фруктоолигосахаридов).
Входящие в состав Нормобакт® Энтеро пробиотические микроорганизмы (лиофилизированная
дрожжевая культура Saccharomyces boulardii) способствуют поддержанию нормальной
бактериальной флоры пищеварительного тракта, в том числе в период и после курса
антибиотикотерапии или в путешествиях, связанных с изменением климатической зоны.
Saccharomyces boulardii – это хорошо исследованная дрожжевая культура, применяемая для детей
раннего, дошкольного и школьного возрастов, а также взрослых.
Рекомендации по применению:
Дети старше 3 лет и взрослые: Внутрь, по 1-2 капсулы в день, запивая небольшим количеством
жидкости. Не запивать слишком горячими или холодными жидкостями.
Нормобакт® Энтеро рекомендуется принимать в период антибиотикотерапии и после ее окончания
в течение 2-3 недель.
Не содержит белок коровьего молока, глютен и может применяться у лиц, страдающих
непереносимостью этих веществ.
Не предназначен для парентерального применения.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Не применять в качестве единственного источника питания.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством. Без ГМО.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость сои и других компонентов БАД.

Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте при температуре от 15 C до 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 2 года. Не применять по истечению срока годности.

Условия реализации: Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети.
Форма выпуска: Капсулы массой 550 мг. По 10 капсул в блистер. По 1 блистеру в картонную пачку
вместе с инструкцией по применению.
Производитель:
Мастер Фарм АО, ул. Версальска 8, 91-203 Лодзь, Польша
для Фармацевтического завода «ПОЛЬФАРМА» АО,
ул. Пельплиньска 19, 83-200 Старогaрд Гданьски, Польша
Организация, принимающая претензии потребителей/Импортер:

АО «Химфарм», г. Шымкент, Республика Казахстан, ул. Рашидова, 81
тел. 8 (7252) 561342
Логотип
Свидетельство о государственной регистрации №:

от

Нормобакт® Энтеро
Тағамға биологиялық белсенді қоспаны қолдану жөніндегі нұсқаулық
Нормобакт® Энтеро – пробиотикалық микроағзалардың (Saccharomyces boulardii
лиофилизацияланған
ашытқы
өсімдері)
және
пребиотикалық
заттардың
(фруктоолигосахаридтердің) қисындасуын қамтитын тағамға биологиялық белсенді қоспа.
DRcapsTM түріндегі инновациялық капсулаларды пайдаланудың арқасында, асқазандағы
бүлдіргіш қышқылдар мен асқорыту ферменттерінің бүліну әсерінен қамтамасыз етіледі.
DRcapsTM түріндегі капсулалар ашытқылардың ішек жолдарына қалақсыз түсуін кепілдік
етеді
Құрамы
Saccharomyces
boulardii
лиофилизацияланған
ашытқы
өсімі,
фруктоолигосахаридтер, гидроксипропилметилцеллюлоза, E418 желе жасаушы агент, E171
бояғыш, Е471 субстанциясы, жабысуды алдын-алады (сояны қамтиды).
Тағамдық құндылығы
100 г
Энергетикалық
1193,51 кДж (286,13 ккал)
құндылығы (энергия)
Тағамдық талшықтар
55,26 г (36,93 г)
(фруктоолигосахаридтер)
Ақуыздар
16,74 г
Көмірсулар
53,34 г
Майлар
4,19 г

Биологиялық белсенді
заттар
Лиофилизацияланған
ашытқы өсімдері
Saccharomyces boulardii
Фруктоолигосахаридтер

1 капсула

2 капсула

6,56 кДж (1,57 ккал)

13,12 кДж (3,14 ккал)

0,30 г (0,20 г)

0,60 г (0,40 г)

0,09 г
0,29 г
0,02 г

0,18 г
0,58 г
0,04 г

Тәуліктік дозадағы
қамтылуы
1 капсула
2 капсула

% тәулігіне адекватты
пайдалану деңгейінен*

250 мг
(5 x 109 КОЕ)

500 мг
(10 x 109 КОЕ)

-

203,1 мг

406,2 мг

8%

* - «Санитарлы-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын тауарларға қойылатын бірыңғай санитарлыэпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға» (Тарау ІІ, бөлім 1, Қосымша 5) сәйкес адекватты тәуліктік пайдалану
деңгейінен

Қолдану саласы:
Тағамға биологиялық белсенді қоспа ретінде ұсынылады – пробиотикалық микроағзалар
(Saccharomyces boulardii лиофилизацияланған ашытқы өсімдері) мен пребиотикалық
заттардың (фруктоолигосахаридтердің) көзі ретінде.
Нормобакт® Энтеро құрамына кіретін пробиотикалық микроағзалар (Saccharomyces boulardii
лиофилизацияланған ашытқы өсімдері) асқорыту жолының қалыпты бактериалды флорасын
қалпында ұстайды, оның ішінде антибиотиктермен емдеу кезінде, климаттық аймақтың
өзгеруіне байланысты саяхаттар кезінде.
Saccharomyces boulardii – ерте, мектепке дейінгі, мектеп жасындағы, сондай-ақ ересектердің
тамақтануында қолданылатын мұқият зерттелген ашытқы өсімдері болып табылады.
Қолдану жөніндегі нұсқаулар:
3-жастан асқан балалар мен ересектер: күніне 1-2 капсуладан, капсулаларды жұтып, артынан
кішігірім мөлшердегі су ішу қажет. Қатты ыстық немесе салқын сусындармен ішуге болмайды.
Нормобакт® Энтеро дәрілік затын антибиотиктермен емдеу және антибиотиктерді қабылдағаннан соң
2-3 апта бойы қабылдау қажет.
Құрамында сиыр сүтінің ақуызы мен глютен жоқ, сол себепті аталған заттарға төзе алмайтын
тұлғалармен қолданылуы мүмкін.
Парентеральды қодану үшін арналмаған.
Ұсынылған тәуліктік дозасынан аспау қажет.

Жалғыз тамақтану көзі ретінде қолдануға болмайды.
Қолданар алдында дәрігерден кеңес алған жөн.

Тағамға биологиялық белсенді қоспа. Дәрілік зат болып табылмайды. Құрамында
ГМА жоқ.
Қарсы көрсетілімдері: Соя мен ТББҚ-ның басқа құрамдаушыларын жеке-дара көтере
алмау.
Сақтау шарттары:
Құрғақ, тікелей күн сәулесі мен ылғалдан қорғалған жерде, 15C - 25°С аралығындағы
температурада сақтау қажет.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.
Жарамдылық мерзімі: 2 жыл. Жарамдылық мерзімі аяқталғаннан соң қолдануға болмайды.
Босатылу шарттары
Дәріханалық желі мен мамандандырылған дүкендер, сауда желісінің бөлімшелері арқылы.
Шығарылым түрі: Массасы 550 мг капсулалар. Блистерде 10 капсуладан. Қосымша
парақпен бірге картонды қаптамаға салынған 1 блистерден.
Өндіруші:
Мастер Фарм АҚ, Версальска көш., 8, 91-203 Лодзь, Польша
«ПОЛЬФАРМА» АҚ Фармацевтикалық зауыты үшін,
Пельплиньска көш., 19, 83-200 Старогaрд Гданьски, Польша
Тұтынушылардан наразылықтарды қабылдауға уәкілетті ұйым/Импорттаушы
«Химфарм» АҚ, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Рашидов көш., 81,
Телефон нөмірі +7 7252 (561342)
Логотип

Мемлекеттік тіркеу куәлігі №:

