
ProCombo baby
PENTrU bEbELUȘI  

ȘI CoPII mICI
5 ml

supliment alimentar 

2 miliarde bacterii „bune“

indicaȚii: ProCombo baby este o combinație specială de bacterii benefice (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, 
Lactobacillus acidophilus), care suplimentează flora intestinală la sugari și copii mici.

ProCombo are o influență favorabilă în următoarele situații:

	 •	Dezechilibrul	florei	intestinale;

	 •	Tulburări	în	activitatea	tractului	gastrointestinal	ca	urmare	a	tratamentului	cu	antibiotice;

	 •	Disconfort	gastrointestinal.

acȚiune: ProCombo baby este o combinație de trei tulpini marca Synbalance®, benefice pentru viața microorganismelor, care au 
trecut	printr-o	serie	de	teste	clinice	pentru	dovedirea	calităților	lor.	Datorită	rezistenței	lor	la	mediul	acid	din	stomac	și	la	sărurile	
biliare acestea ajung intacte în intestine. acolo se atașează și colonizează lumenul intestinal, prin urmare efectele benefice apar 
fără să întâmpine obstacole.

dezechilibrul microflorei intestinale.	 Disfuncționalitățile	 tractului	 gastrointestinal	 (TGI)	 sunt	 cauzate,	 cel	 mai	 adesea,	 de	
dezvoltarea excesivă a bacteriilor patogene (cauzatoare de boli) în intestine. Este demonstrat că Synbalance® Lactobacillus 
reuteri (Lr) și Synbalance® Lactobacillus acidophilus (La) inhibă dezvoltarea bacteriilor „rele“, ceea ce permite reechilibrarea 
microflorei intestinale și menținerea echilibrului pe o perioadă îndelungată. Suplimentar, studiul in vivo efectuat indică faptul că 
Synbalance® La modulează într-un mod natural flora intestinală umană, suplimentând-o cu bacterii „bune“ de tip Lactobacillus 
și bifidobacterium.

administrarea de antibiotice.	Tratamentul	cu	medicamente	puternice	ascunde	uneori	foarte	multe	riscuri	asupra	activității	TGI	
(mai ales la copii). având în vedere prezența tulpinii Synbalance® Lactobacillus rhamnosus (Lrh), care este rezistentă la unele 
dintre cele mai răspândite antibiotice, ProCombo baby este adecvat pentru suplimentarea florei intestinale în cazul administrării 
de antibiotice.

Protecție naturală împotriva factorilor externi. aproximativ 60% din bariera de protecție naturală împotriva factorilor externi 
se găsește la nivelul florei intestinale, în compoziția căreia se află, în echilibru, bacterii benefice și patogene. Flora intestinală 
facilitează absorbția nutrienților și a enzimelor necesare în procesul de digestie al alimentelor, motiv pentru care este necesar ca 
echilibrul acesteia să fie deplasat în favoarea bacteriilor benefice, ceea ce se poate face prin suplimentarea alimentației. Synbalance® 
oferă tulpini de tipul Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus, care suplimentează flora intestinală 
benefică.

mOd de utiliZare: 5 picături pe zi (circa 0,17 ml).

agitați bine flaconul înainte de utilizare. Este recomandat ca întreaga doză să se administreze deodată, la aceeași oră în fiecare 
zi.	Dacă	este	posibil,	cu	30	minute	înainte	de	prima	masă.	Picăturile	pot	fi	adăugate	în	lapte,	ceai,	alimente.	Picăturile	nu	trebuie	
adăugate în băuturi sau mâncăruri calde.



inGrediente	/	doză	(0,17	ml	=	5	picături):	agent	de	încărcare:	trigliceride	cu	catenă	medie;	amestec	brevetat	de	lactobacilli	
(Lactobacillus rhamnosus (Synbalance®	LRh)	≥	1,0	mld.	UFC;	Lactobacillus	reuteri	(SynBalance®	LR)	≥	0,5	mld.	UFC;	Lactobacillus	
acidophilus (Synbalance®	LA)	≥	0,5	mld.	UFC)	–	30,8	mg;	antioxidant:	tocoferol	–	extract	îmbogățit.

cOntraindicaȚii: nu sunt cunoscute.

cOndiȚii de PĂStrare: La temperatura camerei (15˚– 25˚С) într-un loc întunecat – fără a se expune la lumina directă și la 
umiditate	mai	mică	de	65%.	A	nu	se	lăsa	la	îndemâna	și	vederea	copiilor	mici!	După	deschiderea	flaconului,	acesta	trebuie	păstrat	
în frigider și consumat în maximum 60 zile.

a nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic!
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos. 

UFC – unitate de culturi probiotice viabile, capabile să formeze colonii.

aVantaJele cOmbinaȚiei tulpinilor de lactobacili din Procombo babY

SynBalance® LRh  SynBalance® LA  SynBalance® LRAcțiune benefică asupra sănătății
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ReDUCe	APARIțIA	ALeRGIILoR

EFECT aNTImICrobIaN

SPRIjINă	FoRțA	De	APăRARe	A	oRGANISMULUI

INhIBă	DezVoLTAReA	BACTeRIILoR	PAToGeNe

ReFACeRe	îN	CAz	De	TULBURăRI	INTeSTINALe

ReGLAReA	MICRoFLoReI	INTeSTINALe

eFeCT	De	DURATă
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