Příbalová informace
NUTROLIN – B tobolky
Mikroflóra, která přirozeně osídluje sliznici střevního traktu zdravého člověka, chrání toto prostředí
před rozmnožováním nežádoucích mikroorganismů. Kromě toho produkuje vitamíny skupiny B a
mnoho jiných látek, které napomáhají například snížení hladiny cholesterolu, snižují riziko rakoviny a
podporují imunitní systém. V době léčby antibiotiky se spolu s odstraněním mikroorganismů
vyvolávajících onemocnění obvykle poruší i rovnováha přirozené střevní mikroflóry. Podobný stav
však může nastat rovněž při nepravidelné životosprávě, dietetických poruchách a infekčních
onemocněních. Oslabením funkce fyziologické mikroflóry dochází k průjmům, plynatosti a nadýmání,
poruchám zažívání. Při výraznějším oslabení organismu se může projevit nedostatek vitamínů skupiny
B například vznikem aft v ústní dutině.
NUTROLIN B obsahuje probiotické bakterie ve formě spór, které po požití procházejí neporušené až
do střeva, kde po vyklíčení příznivě působí na prospěšnou přirozenou střevní
mikroflóru. Probiotické bakterie přítomné v přípravku nekolonizují střevo trvale. Při
pravidelném užívání trvá jejich účinek do 10 dnů od ukončení užívání.
NUTROLIN B při průjmech způsobených například léčbou antibiotiky napomáhá při opětovném
dosažení biologické rovnováhy střevní mikroflóry.
NUTROLIN B kompenzuje nízký přísun vitamínů B při poruchách zažívání, v období rychlého růstu,
zvýšené metabolické aktivity, při infekčních onemocněních, zvláště těch, které jsou
provázené vysokou horečkou a průjmem.
NUTROLIN B snižuje riziko vzniku atopického onemocnění a posilňuje imunitní systém.
Dávkování:
Pro doplnění výživy – 1 tobolka denně.
Při zažívacích potížích – 1 tobolka 2x denně (maximálně 3 tobolky denně) až do
odeznění potíží. Při léčbě antibiotiky doporučujeme podávat nejméně po celou dobu
jejich užívání.
Složení:

1 tobolka obsahuje min.:
Bacillus coagulans(Lactobacillus sp.)
Vitamín B1 (Thiamin mononitrát)
Vitamín B2 (Riboflavin)
Vitamín B6 (Pyridoxin hydrochlorid)
Vitamín PP (Nicotinamid)
DDD – doporučená denní dávka

%DDD
4x107
*
3.0 mg
214%
3.0 mg
187%
1.0 mg
50%
25.0 mg
139%
(*) – denní dávka neurčená

Celkový obsah základních výživových složek: bílkoviny 80 mg, tuky < 00.1g, sacharidy 185 mg,
energetická hodnota 1 kcal /4.5 kJ.
P o m o c n é l á t k y : škrob, želatina, talek .
Výrobce: CIPLA Ltd., Mumbai, 400 008 Indie
Dovozce do ČR: S&D Pharma CZ spol.s r.o., Písnická 22, 14200 Praha 4
Informace na blistru: B.No.= Číslo šarže
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