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PharmaS PROBalans, капсули
додаток на исхраната
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ве молиме, пред употреба, внимателно да го прочитате упатството. Ако Ви се
потребни дополнителни информации, посоветувајте се со фармацевтот или со нашите
стручни лица на тел: 02/2550 350 или e-mail: office@pharmas.mk
PharmaS PROBalans, капсули
додаток на исхраната

■ Дозирана форма и пакување:
Капсули, гастрорезистентни растителни
1. Пакување со 10 гастрорезистентни растителни капсули (5g); 1 блистер со 10 капсули
во кутија со упатство.
2. Пакување со 20 гастрорезистентни растителни капсули (10 g); 2 блистери по 10
капсули во кутија со упатство.
3. Пакување со 30 гастрорезистентни растителни капсули (15 g); 3 блистери по 10
капсули во кутија со упатство.
■ Што содржат PharmaS PROBalans капсулите?
Препорачаната дневна доза ја сочинуваат 1-2 капсули.
Состојки во:
1 капсула
 сув екстракт од цвет од камилица
(Matricaria recutita L.),
100 mg
апигенин најмалку 50 mg
 сув екстракт од лист од нане
(Mentha piperita L.; дрога:екстракт = 8:1) 100 mg
 цинк во форма на цинк глуконат
5 mg (50% RDA*)
 витамин Б6 во форма на пиридоксин
хидрохлорид
1,4 mg (100% RDA*)
 живи лиофилизирани бактерии на
млечна киселина:
Lactobacillus
acidophilus
LA3,
Bifidobacterium animalis ssp. lactis
BLC1 и Lactobacillus casei BGP93, во 1•109 cfu**
моментот на производство, најмалку

2 капсули
200 mg
100 mg
200 mg
10 mg (100% RDA*)
2,8 mg (200% RDA*)

2•109 cfu**

* RDA = препорачан дневен внес
** cfu = единица колонии
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Состав: сув екстракт од цвет од камилица (Matricaria recutita L.); сув екстракт од лист
од нане (Mentha piperita L.); инулин; цинк глуконат; лиофилизирана култура од
Lactobacillus acidophilus LA3; лиофилизирана култура од Bifidobacterium animalis ssp.
lactis BLC1; лиофилизирана култура од Lactobacillus casei BGP93; пченкарен скроб;
средство за спречување на згрутчување: магнезиум стеарат од растително потекло;
пиридоксин хидрохлорид; капсула: хидроксипропил метилцелулоза, средство за
згуснување: гелан гума, боја: титан диоксид.
ТАБЕЛА НА ХРАНЛИВИ

во 100 g

во 1 капсула

во 2 капсули

259 kJ (62 kcal)

1,3 kJ (0,3 kcal)

2,6 kJ (0,6 kcal)

Масти

1,5 g

< 0,01 g

0,01 g

Јаглехидрати, од тоа:

22,3 g

0,12 g

0,24 g

- несварливи (скроб)

3,1 g

0,02 g

0,04 g

- сварливи (растворливи влакна)

19,2 g

0,1 g

0,2 g

Протеини

0g

0g

0g

Натриум

0g

0g

0g

ВРЕДНОСТИ:
Енергетска вредност

■ Која е примената на PharmaS PROBalans капсулите?
1. Содржи цинк кој придонесува во нормалниот киселинско-базен метаболизам,
метаболизмот на јаглени хидрати, макронутриенти, масни киселини и нормалната
синтеза на протеините. Исто така придонесува во заштита на клетките од
оксидативен стрес.
2. Содржи витамин Б6 кој придонесува во нормалниот метаболизам на протеини и
гликоген.
3. Содржи живи лиофилизирани бактерии на млечна киселина L. acidophilus LA3, B.
animalis ssp. lactis BLC1 и L. casei BGP93 во гастрорезистентна растителна капсула.
4. Содржи апигенин од екстракт од цвет од камилица и екстракт од лист од нане.
■ Како правилно треба да се земаат PharmaS PROBalans капсулите?
 PharmaS PROBalans капсулите се земаат независно од оброкот.
 Возрасни и деца постари од 14 години: 2 капсули дневно, наутро и навечер, да се
проголтаат со пола чаша течност.
 Деца од 7-14 години: 1 капсула дневно, наутро, да се проголта со пола чаша
течност.
 PharmaS PROBalans капсулите не смее да се користат по истекот на рокот на
употреба кој е наведен на пакувањето.
.
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За постигнување на задоволително дејство, PharmaS PROBalans капсулите треба да
се земаат најмалку 10 дена.
За да се постигне подобро дејство, во текот или по земањето на PharmaS PROBalans
капсулите не треба да конзумирате алкохолни пијалоци и врели напитоци.
Ако се лекувате со антибиотици, PharmaS PROBalans капсулите се земаат најрано 3
часа по примената на антибиотикот.
Да не се надминуваат препорачаните дневни дози.
Додатоците на исхрана не треба да се користат како замена за разновидна и
балансирана исхрана.
Важно е да се придржувате на балансирана и разновидна исхрана и здрав начин на
живот.
Производот PharmaS PROBalans капсули не се препорачува за деца помали од 7
години.

На кутијата на производот се наоѓаат сликовни знаци (пиктограми) кои служат за
да се прикаже на разбирлив и едноставен начин како да се земе производот.
Сликовните знаци (пиктограми) значат:

- прочитајте го упатството

- да се испие со вода

- не се препорачува кај помлади од 7 години
■ На што треба да внимавате додека ги земате PharmaS PROBalans капсулите?
 Не ги земајте PharmaS PROBalans капсулите ако сте пречувствителни на камилица
(Matricaria recutita L.), нане (Mentha piperita L.) или на некоја друга состојка на
производот.
 Ако не сте сигурни дали можете да ги земате PharmaS PROBalans капсулите,
посоветувајте се со фармацевтот.
■ Бремени сте или доите?
.
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Пред да земете PharmaS PROBalans капсули посоветувајте се со докторот или
фармацевтот.
Нема податоци за можно штетно делување на PharmaS PROBalans капсулите во
текот на бременост и доење.

■ Какви се можните влијанија на психофизичките способности?
 Нема податоци за влијанието на PharmaS PROBalans капсулите врз способноста за
возење или ракување со машини.
■ Начин на чување:
o
 Да се чува на температура до 25 C.
 Да се чува подалеку од дофат на деца.
■ Рок на употреба:
 2 години од датумот на производство.
■ ИМЕ И АДРЕСА НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ:
PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, Hrvatska; www.pharmas.hr
■ ИМЕ И АДРЕСА НА ЗАСТАПНИКОТ:
ПхармаС Лекови дооел, бул. 8-ми Септември бр. 2/2 лок. /13 кат 4, 1000 Скопје,
Македонија
■ СОВЕТУВАЛИШТЕ PharmaS:
ПхармаС Лекови дооел, Оддел за Маркетинг, бул. 8-ми Септември бр. 2/2 лок. /13 кат 4,
1000 Скопје
Тел.: 02/2550 350; e-mail: office@pharmas.mk
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