Инструкция по применению биологически
КОЛИК
активной добавки к пище

ДОЛ

Форма выпуска: порошок для приготовления уменьшают выраженные симптомы кишечных
суспензии 150 мл
колик.
Состав:
5 мл приготовленной суспензии содержат:
Активные вещества:
Микрокапсулированное масло укропа
(плоды) – 50 мг
Тиндализированные бактерии Lactobacillus
acidophilus – 5 млрд
Вспомогательные вещества:
Сахароза, кремния диоксид, мальтодекстрин,
ксантановая камедь

Область применения:
Способствует устранению вздутия и газов в
кишечнике у детей с рождения.

Способ применения и дозировка:
Перед приемом хорошо взболтать!
Развести порошок во флаконе до метки 150 мл
кипяченой
охлажденной водой, непосредственно перед первым применением. Принимать по 2,5-5 мл 1-3 раза в день, отмерять
нужный объем мерной крышечкой, находящейФизиологическое действие:
ся на колпачке флакона. Готовый продукт
Масло укропа (плоды) – повышают секрецию хранить в холодильнике до 30 дней.
пищеварительных желез, оказывают спазмолитическое, ветрогонное действие и нормализуют Противопоказания:
перистальтику кишечника.
Повышенная чувствительность к одному из
Микрокапсулы масло укропа (плоды) обладают компонентов
пролонгированным действием, обеспечивая в
организме эффективное ветрогонное действие в Особые указания:
течение длительного времени. При попадании в Перед использованием во время беременнокишечник микрокапсулы масла укропа (плоды) сти и лактации рекомендуется проконсультироослабляют силы поверхностного натяжения ваться с врачом.
пузырьков газа и способствуют их быстрому
высвобождению из кишечника.
Условия хранения:
Тиндализированные
бактерии
Lactobacillus Хранить в сухом, защищенном от света месте
acidophilus – это молочнокислые бактерии, при температуре не выше 25 °С.
подвергшиеся процессу тиндализации, который Хранить в недоступном для детей месте! Не
заключается в тепловой обработке лактобацилл. использовать по истечению срока годности.
Данная процедура гарантирует уничтожение
живых бактерий Lactobacillus acidophilus (кото- Срок годности:
рые служат пробиотиками) и появление постбио- 24 месяца
тиков (бактерий Lactobacillus acidophilus - нежи- Не используйте после истечения срока годновые бактериальные продукты или продукты сти.
метаболизма пробиотических микроорганизмов),
которые при поступлении в организм полностью Производитель:
имитируют
полезный
эффект
бактерий Labomar S.p.a., Италия
Lactobacillus acidophilus отличительной чертой для Perrery Farmaceutici S.r.l.
является то, что постбиотики не вступают в Corso San Lorenzo 1, 37026 Pescantina, Verona,
реакцию с патогенной микрофлорой организма. Италия
Следовательно, попадая в кишечник, тиндализированные бактерии Lactobacillus acidophilus Организация, принимающая претензии по
(содержащие в клеточной стенке пептидогликан качеству продукции на территории
и тейхоевую кислоту, которые, как известно, Республики Казахстан:
являются мощными поликлональными индукто- ТОО «EL company (ЕЛ компани)»
рами и иммуномодуляторами) не вступая в 050022, г.Алматы, ул.Масанчи 98 А, оф.41
реакцию с патогенной микрофлорой, образуют Тел:292-26-30, 292-26-65
пленку на слизистой оболочке стимулируя рост факс:292-26-37
лакто – и бифидофлоры кишечника, тем самым

Тағамға биологиялық белсенді
қоспаны қолдану жөнінде нұсқаулық
Шығарылу түрі:
150 мл суспензия дайындауға арналған ұнтақ
Құрамы:
5 мл дайын суспензия құрамында:
Белсенді заттар:
Аскөк майының микрокапсулалары
(жемістер) – 50 мг
Тиндализденген Lactobacillus acidophilus бактериялары - 5 млрд
Қосымша заттар:
cахароза, кремний диоксиді, мальтодекстрин,
ксант шайыры.
Физиологиялық əсері:
Аскөк майы (жемістер) – ас қорыту бездерінің
секрециясын арттырады,
спазмолитикалық, жел айдайтын əсер етеді жəне
ішектің перистальтикасын қалыпқа келтіреді.
Аскөк майының микрокапсулалары
(жемістер) ағзада ұзақ уақыт бойы желдің шыгуына əсер етеді. Аскөк майының микрокапсуласы
(жемістер) ішекке түскен кезде газ көпіршіктерінің
беттік тартылу күшін əлсіретеді жəне олардың
ішектен тез босатылуына ықпал етеді.
Тиндализденген Lactobacillus acidophilus бактериялары - бұл лактобациллді термиялық өңдеуден
тұратын тиндализация процесін өткен сүт
қышқылды бактериялар.
Бұл процедура Lactobacillus acidophilus тірі бактерияларын жоюға (пробиотиктер ретінде қызмет
етеді) жəне постбиотиктердің пайда болуына
алып келеді (Lactobacillus acidophilus бактериялар - тірі емес бактериалды өнімдер немесе
пробиотикалық микроорганизмдердің метаболикалық өнімдері), олар ағзаға түскен кезде
Lactobacillus
acidophilus
бактерияларының
пайдалы əсерін толығымен имитациялайтын
бактериялардың
ерекшелігі
постбиотиктер
ағзаның патогенді микрофлорасымен
реакцияға түспейді.
Сондықтан,
тиндализденген
Lactobacillus
acidophilus бактериялары ішекке түскеннен (клеткалық қабырғада пептидогликан мен тейхой
қышқылы бар, олар күшті поликлональды индукторлар жəне иммуномодуляторлар болып табылатыны белгілі) патогенді микрофлорамен
реакцияға түспей, шырышты қабықта қабық түзе
отырып ішектің лакто - жəне бифидофлораларының өсуін ынталандырады, сол арқылы ішек
газдарының айқын симптомдарын азайтады.

КОЛИК ДОЛ
Қолдану аймағы:
Дүниеге енді келген сəбилердің іштің кебуі мен
ішектегі газдарын кетіруге көмектеседі.
Қолдану тəсілі жəне мөлшерлеу:
Қабылдау алдында жақсылап шайқаңыз!
Ұнтақты нақты алғашқы қолдану алдында
шыны сауытта 150 мл таңбаға дейін
салқындатылған қайнаған сумен сұйылтып
араластырыңыз. Күніне 1-3 рет 2,5-5 мл-ден
қабылдаңыз, қажет көлемді шыны сауыттың
қақпағындағы өлшеуіш қақпақшамен өлшеп
алыңыз. Дайын өнімді тоңазытқышта 30 күнге
дейін сақтауға болады.
Қарсы көрсетімдер:
Құрауыштардың біріне аса сезімталдық
Ерекше нұсқаулар:
Жүктілік пен бала емізген кезде қолданар
алдында, дəрігермен кеңесу ұсынылады.
Сақтау шарттары:
Құрғақ, салқын жерде 25°С аспайтын
температурада сақтау керек.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау
керек! Жарамдылық мерзімі аяқталғаннан
кейін пайдалануға болмайды.
Жарамдылық мерзімі:
24 ай
Жарамдылық мерзімі аяқталғаннан
пайдалануға болмайды.

кейін

Өндіруші:
Labomar S.p.a., Италия
Perrery Farmaceutici S.r.l., үшін
Corso San Lorenzo 1, 37026 Pescantina, Verona,
Италия
Қазақстан Республикасы аумағында өнім
сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын ұйымның атауы:
«EL company (ЕЛ компани)» ЖШС
050022, Алматы қ., Масанчи к-сі, 98 А, 41-кеңсе
Тел:292-26-30, 292-26-65
факс:292-26-37

