
LactoBifi D+
Tejsavbaktérium tartalmú étrend-kiegészítő kapszula inulinnal és D-vitaminnal

Jellemzői: A LactoBifi D+ készítmény 10 milliárd barátságos bélbaktériumot 
(Laktobacillus és Bifi dobakterium kúltúrákat) tartalmaz egyetlen kapszulában. 
Az inulin egy vízben nem oldódó – poliszacharid alapú – növényi rost. 
A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. 
Hatóanyag: 1 kapszula 2 kapszula
D-vitamin 2,5 μg 50% NRV* 5,0 μg 100% NRV*  
Inulin 81,2 mg  - 162,4 mg -
Bifi dobacterium longum  1,87 x 109 - 3,74 x 109 -
Lactobacillus bulgaricus 0,94 x 109 - 1,88 x 109 -
Lactobacillus rhamnosus  2,34 x 109 - 4,68 x 109 -
Lactobacillus acidophilus 1,57 x 109 - 3,14 x 109 -
Bifi dobacterium lactis 1,82 x 109 - 3,64 x 109 -
Bifi dobacterium bifi dum 0,52 x 109 - 1,04 x 109 -
Lactobacillus plantarum 0,94 x 109 - 1,88 x 109 -
 összesen   összesen
 10 milliárd élő baktérium 20 milliárd élő baktérium
* NRV%: a hatóanyag mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában
Összetevők: fruktooligoszacharidok, inulin, Bifi dobacterium longum, Lactobacillus 
bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Bifi dobacterium lac-
tis, Bifi dobacterium bifi dum, csomósodást gátló anyagok (zsírsavak magnéziumsó-
ja, szicílium-dioxid), Lactobacillus plantarum, kolekalciferol, a kapszula összetétele 
(hidroxi-propil-metil-cellulóz).
Adagolás: 1 - 2 kapszula naponta az étkezés során vagy után, megfelelő mennyi-
ségű folyadékkal fogyasztva.    Tartalma: 120 kapszula    Nettó tömeg: 39,6 g
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem 
helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyassza, ha túl-
érzékeny bármelyik összetevőjére. Gyermekek számára 3 éves korig nem alkalmas. 
Az állapotos és szoptató nők kérdezzék meg orvosukat, gyógyszerészüket. A Ma-
gyarországon LactoBifi D+ néven forgalmazásra kerülő termék belső buborékfólia 
csomagolásán a termék nemzetközi neve ProBioPro+ szerepel technikai okból.
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva 
tartandó!
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.   Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, 1985 Budapest
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: PBPP/01     OGYÉI Notifi kációs szám: 19360/2017     HU 472 T
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Inulin 81,2 mg  - 162,4 mg -
Bifi dobacterium longum  1,87 x 109 - 3,74 x 109 -
Lactobacillus bulgaricus 0,94 x 109 - 1,88 x 109 -
Lactobacillus rhamnosus  2,34 x 109 - 4,68 x 109 -
Lactobacillus acidophilus 1,57 x 109 - 3,14 x 109 -
Bifi dobacterium lactis 1,82 x 109 - 3,64 x 109 -
Bifi dobacterium bifi dum 0,52 x 109 - 1,04 x 109 -
Lactobacillus plantarum 0,94 x 109 - 1,88 x 109 -
 összesen   összesen
 10 milliárd élő baktérium 20 milliárd élő baktérium
* NRV%: a hatóanyag mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában
Összetevők: fruktooligoszacharidok, inulin, Bifi dobacterium longum, Lactobacillus 
bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Bifi dobacterium lac-
tis, Bifi dobacterium bifi dum, csomósodást gátló anyagok (zsírsavak magnéziumsó-
ja, szicílium-dioxid), Lactobacillus plantarum, kolekalciferol, a kapszula összetétele 
(hidroxi-propil-metil-cellulóz).
Adagolás: 1 - 2 kapszula naponta az étkezés során vagy után, megfelelő mennyi-
ségű folyadékkal fogyasztva.    Tartalma: 120 kapszula    Nettó tömeg: 39,6 g
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem 
helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyassza, ha túl-
érzékeny bármelyik összetevőjére. Gyermekek számára 3 éves korig nem alkalmas. 
Az állapotos és szoptató nők kérdezzék meg orvosukat, gyógyszerészüket. A Ma-
gyarországon LactoBifi D+ néven forgalmazásra kerülő termék belső buborékfólia 
csomagolásán a termék nemzetközi neve ProBioPro+ szerepel technikai okból.
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva 
tartandó!
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.   Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, 1985 Budapest
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
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