
SUPLIMENT ALIMENTAR. INGREDIENTE / capsulă (440 mg): celuloză microcristalină (agent de 

încărcare), capsulă (hipromeloză), Lacto-bacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus 

salivarius, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium lactis, stearat de magneziu și dioxid de siliciu 

(antiaglomeranți).

ACŢIUNI. Probioticele sunt „bacterii prietenoase” care alcătuiesc flora 

intestinală sănătoasă și echilibrată. Dozele celor 5 tulpini asigură 

eficiență maximă. Probioticele ajută la: refacerea florei normale 

afectată de antibiotice; funcționarea normală a tranzitului intestinal; 

reducerea unor manifestări neplăcute, precum: balonare, arsuri 

stomacale, disconfort abdominal. Contribuie la funcționarea normală 

a sistemului imunitar și la înlăturarea mirosului neplăcut al gurii.

PROBIOTIC
Complex
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Lactobacillus acidophilus 1 x 10¹¹ UFC/g

Lactobacillus casei 1 x 10¹¹ UFC/g 20,00 mg

Lactobacillus salivarius 1 x 10¹¹ UFC/g

Lactobacillus plantarum 1 x 10¹¹ UFC/g

Bifidobacterium lactis 1 x 10¹¹ UFC/g

82,50 mg

20,00 mg

10,00 mg

10,00 mg

9,00 mg
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Informaţii nutriţionale Cant./cps %VNR

*Valori Nutriţionale de Referinţă cf. Regulament 1169/2011; **Doza zilnică nu a fost stabilită.



Cantitate netă: 13,2 g 

30 capsule vegetale
0

NOTIFICAT DE SNPMAPS 

NR. AA 9396/ 2016  

Lot nr.: vezi pe ambalaj                   

A se consuma de preferință 

înainte de sfârșitul: vezi pe ambalaj  

®Sănătate din natură!

Deținător notificare și Producător: 

COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu

București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 ap. 74 

Tel.: 021 9863, Tel Verde: 08800 826 766

MOD DE UTILIZARE: adulţi, o capsulă zilnic înainte de masă; pentru 

copii conţinutul unei capsule poate fi amestecat cu lapte, ceai sau 

apă. Se poate asocia cu antibioticele cu două ore înainte de prima 

doză de antibiotice. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și 

un mod de viață sănătos. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la 

îndemâna și la vederea copiilor mici. Nerecomandat persoanelor alergice la oricare dintre 

ingredientele produsului.

CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de 

căldură, lumină și umiditate.

DEFENSETOTAL       ®


