ENTEROLACTIS®Plus este constituit din fermenţi lactici vii de origine umană, anume selectaţi şi caracterizaţi de
o puternică vitalitate şi aderenţă, capabili să reechilibreze rapid compoziţia florei intestinale.

ENTEROLACTIS®Plus conţine L. casei

(Lactobacillus paracasei CNCM I-1572), un lactobacil depus la
Institutul Pasteur din Paris, rezultat al cercetării SOFAR.

ENTEROLACTIS®Plus datorită aderenţei sale tenace la mucoasă, persistă în mod activ în intestin, unde se
multiplică rapid, sporind apărarea enterică împotriva germenilor patogeni.

Particularităţile tulpinei L. casei
caracterizează ENTEROLACTIS®Plus ca fiind un probiotic autentic, adică
un microorganism viu, vital şi stabil, capabil să restabilească efectiv şi în siguranţă nivelul fiziologic al florei enterice
alterate din cele mai diverse cauze.
Principalele caracteristici ale L. casei

se pot rezuma după cum urmează:

• Este de origine umană (specific speciei), caracteristică ce garantează o colonizare intestinală de durată.
• Este stabil la pH-ul gastric și la acțiunea sărurilor biliare: condiţie fundamentală pentru a ajunge în intestin în condiţii de
vitalitate deplină, după administrarea orală.
• Prezintă o capacitate specială de a adera la celulele mucoasei intestinale, premiză indispensabilă pentru o bună
colonizare.
• Prezintă o mare capacitate de creştere.
• Este rezistent la liofilizare, garantând un produs final cu o concentraţie ridicată de microorganisme vii.
• Este stabil în timp, astfel încât nu necesită modalităţi particulare de păstrare.
L. casei
, conţinut în ENTEROLACTIS®Plus, este capabil să restabilească
efectiv echilibrul microbian intestinal şi să exercite un rol important prin formarea
unei bariere eficiente de protecţie împotriva agenţilor patogeni.
Acest rezultat este obţinut şi graţie conţinutului ridicat de celule vii de L. casei
din fiecare doză: NU MAI PUŢIN DE 24 MILIARDE PE CAPSULĂ/PLIC.
Cu ENTEROLACTIS®Plus, administrat în dozele recomandate, este posibilă
înlocuirea completă a florei bacteriene anormale, restabilind în scurt timp un
ecosistem natural capabil să redea intestinului echilibrul fiziologic.

Pentru adulţi
și copii

Produsul, fiind lipsit de gluten, poate fi utilizat fără probleme şi de persoanele care
suferă de celiachie.
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ENTEROLACTIS®Plus, ca FERMENT PROBIOTIC, este perfect pentru a coloniza în mod adecvat lumenul intestinal
şi poate avea o gamă largă de aplicaţii terapeutice în caz de funcţionare intestinală deficitară.

ENTEROLACTIS®Plus este indicat, în special, ca supliment alimentar pentru echilibrarea florei microbiene
intestinale alterate în caz de dismicrobism intestinal (datorat terapiei cu antibiotice) care este de obicei însoțit de
diaree și meteorism abdominal.

Avertizări:
Utilizarea de ENTEROLACTIS®Plus este considerată inofensivă, produsul putând fi folosit pe durata sarcinii şi a
alăptării. Nu are contraindicaţii şi nu are efecte asupra capacităţii de a conduce şi de a utiliza maşini.
ENTEROLACTIS®Plus este bine tolerat atât de adulţii de orice vârstă, cât şi de copiii de peste 6 ani.
Forma de prezentare:

ENTEROLACTIS®Plus capsule de 316 mg
ENTEROLACTIS®Plus plicuri de 3g
Doze recomandate şi mod de întrebuinţare:
ENTEROLACTIS®Plus capsule: Adulţi: câte 1 capsulă, preferabil pe stomacul gol, de 1-2 ori pe zi, cu o cantitate
mică de apă. Copii peste 6 ani: 1 capsulă pe zi, preferabil pe stomacul gol, cu o cantitate mică de apă sau alt lichid.

ENTEROLACTIS®Plus plicuri: Adulţi: câte 1 plic, preferabil pe stomacul gol, de 1-2 ori pe zi; se dizolvă în
100 ml de apă, lapte sau alt lichid. Copii peste 6 ani: 1 plic pe zi, preferabil pe stomacul gol, se dizolvă în 100 ml
de apă, lapte sau alt lichid.

Un tratament complet, pentru a fi eficace, trebuie să dureze cel puţin 2-3 săptămâni şi se reia, eventual, la un
interval de 2 luni.
În caz de administrare concomitent cu antibiotice, ENTEROLACTIS®Plus trebuie administrat la o distanţă de
cel puţin 3 ore de antibiotic.
Pentru persoanele predispuse la “diareea călătorului”, administrarea de ENTEROLACTIS®Plus trebuie
începută cu cel puţin o săptămână înainte şi continuată pe întreaga durată a călătoriei.
Formule disponibile:

ENTEROLACTIS®Plus capsule: 20 capsule de 316 mg
ENTEROLACTIS®Plus plicuri: 10 plicuri de 3g
ENTEROLACTIS®Plus nu conține gluten și lactoză.
CUTIILE TREBUIE PĂSTRATE ÎNTR-UN LOC RĂCOROS ŞI USCAT, LA TEMPERATURI SUB 25°C, EVITÂND SUPUNEREA PRODUSULUI LA
VARIAŢII PUTERNICE DE TEMPERATURĂ, ÎN PARTICULAR ÎN LUNILE DE VARĂ. NU ESTE NECESARĂ PĂSTRAREA LA FRIGIDER.
Produs notificat de Institutul de Bioresurse Alimentare (AA/Nr.1323/2007), București, România
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