
Ulotka informacyjnaActive
Flora

Suplement diety przeznaczony dla nowo-
rodków, niemowląt, dzieci i dorosłych.

Można stosować także u wcześniaków  
i noworodków z niską masą urodze-
niową. 

Do stosowania w celu zwiększenia ilości  
pożytecznych bakterii w przewodzie  
pokarmowym. 

Zawiera żywe kultury bakterii Lactoba-
cillus rhamnosus GG ATCC 53103 o udo-
wodnionym w wielu badaniach klinicz-
nych bezpieczeństwie stosowania. 

6 kropli zawiera 6 miliardów żywych 
kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus 
GG ATCC 53103.

Oliwa z oliwek stosowana jest w diecie 
oligoantygenowej (diecie dla alergików). 
Profil kwasów tłuszczowych zawarty 
w oliwie jest podobny do tego w mleku 
matki.

Składniki: 
Bakterie probiotyczne: Lactobacillus 
rhamnosus GG ATCC 53103; substancja 
wypełniająca: oliwa z oliwek; przeciwu-
tleniacz: palmitynian askorbylu.

Wartość odżywcza Zawartość  
w 100 ml

Zawartość  
w 6 kroplach 

Zawartość  
w 12 kroplach 

Wartość energetyczna 812 kal  
(3340 kJ)

2,20 kal  
(9 kJ)

4,40 kal  
(18 kJ)

Tłuszcz: 86,49 g 0,23 g 0,46 g 

Węglowodany 2,50 g 0,01 g 0,02 g

Błonnik 7,70 g 0,02 g 0,04 g

Białko 2,10 g 0,01 g 0,02 g

Sól <0,003 g 0,00 g 0,00 g

Lactobacillus rhamnosus GG 
ATCC 53103

2,22 x 1012 
jtk*

6 x 109  
jtk*

12 x 109  
jtk*

*jtk - jednostek formujących kolonię bakterii

Probiotyk

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103



Zalecana do spożycia dzienna porcja  
Active Flora baby: 
Niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 12 
lat – 6 kropli na dobę podczas posiłku. 
Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli 
– 12 kropli na dobę. W razie jakichkol-
wiek wątpliwości związanych ze sto-
sowaniem produktu należy się zwrócić 
do specjalisty, który może wskazać inny 
sposób porcjowania. Nie przekraczać 
zalecanej porcji do spożycia w ciągu 
dnia. Suplement diety nie może być sto-
sowany jako substytut (zamiennik) zróż-
nicowanej diety i nie zastąpi zdrowego 
trybu życia.

Sposób użycia: 
Po wyjęciu z lodówki odczekać kilka 
minut, aby preparat nabrał temperatury 
pokojowej. Następnie produkt wstrzą-
snąć do uzyskania jednolitej zawiesiny. 
Może pojawić się naturalne zmętnienie. 
Krople dodać do spożywanego pokar-
mu lub bezpośrednio do ust. Nie należy 
mieszać preparatu ze zbyt zimnymi lub 
gorącymi posiłkami. 

W przypadku antybiotykoterapii można 
przyjmować łącznie z antybiotykiem. 
Po jej zakończeniu, w celu odbudowy 
mikroflory jelitowej, należy rozważyć 
przyjmowanie probiotyku przez kolejne 
tygodnie.

Dodatkowe informacje:
Active Flora baby nie zawiera substancji 
alergizujących takich jak: białko mleka 
krowiego, laktoza, sacharoza. Produkt 
bezglutenowy.

Środki ostrożności i przeciwwskazania: 
Nie należy stosować w przypadku nad-
wrażliwości na którykolwiek ze składni-
ków preparatu.

Ważna informacja: 
Preparat przyjmowany pod nadzorem 
specjalisty. Produkt nie jest przeznaczo-
ny do stosowania pozajelitowego.

Warunki przechowywania: 
Preparat należy przechowywać  
w temperaturze od 2°C do 15°C,  
w suchym miejscu, niedostępnym dla 
małych dzieci. Chronić przed światłem 
i wilgocią. Po pierwszym otwarciu pro-
dukt należy zużyć w ciągu 30 dni.

Dostępne opakowania: 
Krople doustne 5 ml

Wyprodukowano w Polsce.

Podmiot odpowiedzialny:
Alpen Pharma Polska Sp. z o.o., Aleje  
Jerozolimskie 151, lok. 1, 02-326 Warszawa 
www.alpenpharma.pl 


