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ColiPrev®

Doplněk stravy s obsahem enzymu laktáza
15 ml kapky
INDIKACE
Enzym laktáza pro pohodlné zažívání, vhodný
pro děti i dospělé.
VLASTNOSTI ColiPrev®
- Vysoká aktivita enzymu laktáza, získaného
z houby Aspergillus oryzae
- Aspergillus oryzae je stabilním a biologicky aktivním zdrojem laktózy
SLOŽENÍ
Laktáza 56,9%, zahušťovadlo, voda, stabilizátor
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
- ColiPrev® obsahuje enzym a ten jako takový
může být zničený teplem. Z toho důvodu se
doporučuje ho přidávat do mléčných pokrmů
nebo mléka, které jsou vlažné nebo mají pokojovou teplotu. Vždy starostlivě dodržujte návod na použití obsažený v příbalovém letáku.
- Nepřidávejte ColiPrev® do mléčných pokrmů
nebo mléka, které jsou příliš horké nebo příliš
studené.
- Pokud problémy přetrvávají, poraďte se se
svým lékařem.
- Doplněk stravy není vhodný jako jediný zdroj
výživy a není náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
SKLADOVÁNÍ
ColiPrev® skladujte na suchém místě v jeho originálním balení, při teplotě do 25°C.
Chraňte výrobek před světlem a teplem.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Po otevření pokud se právě nepoužívá, po 3 týdnech znehodnoťte.
Nepoužívejte po uplynutí datumu expirace.

JAK UŽÍVAT COLIPREV®?
V případech použití přípravku ColiPrev®s mlékem:
- Nakapejte adekvátní množství kapek na nejprve sterilizovanou lžičku a dejte jedinci přímo
do úst (následujte dávkovací tabulku).
S kojeneckou výživou a tekutou stravou:
- Připravte kojeneckou výživu podle návodu výrobce.
- Přidejte ColiPrev® kapky do vlažného pokrmu
podle dávkovací tabulky.
V případě, že připravíte dětskou stravu předem,
přidejte 4 kapky ColiPrev® do pokrmu a udržujte v chladničce po dobu 4 hodin. Ve výjimečných
případech, když má dítě příliš velké problémy,
podávaní ColiPrev® může být postupně zvyšováno po kapkách, na maximálně 12 kapek denně
na 1 jídlo.
OBVYKLÉ DÁVKOVÁNÍ V KRAJINÁCH EU¹/ NA
1 JÍDLO:
Ø hmotnost
jedince / g

Množství
mléka na
1 krmení

Množství
Počet kapek
laktázy na
na 1 jídlo
1 jídlo

3500 - 3800 g

60-90 ml

5 kapek

750 ALU

3850 - 4500 g

120 ml

6 kapek

900 ALU

4550 - 5500 g

150 ml

8 kapek

1200 ALU

5550 - 6200 g

180 ml

9 kapek

1350 ALU

1 ALU = 1 FCC laktázová jednotka =0,333 µL
¹Data on file: Portugalsko, Španělsko, Rumunsko, Slovensko
Výrobce: CELSIS Farmacêutica S.A., Avenida
Tomás Ribeiro 43, Edifício Neopark fracção 0B,
2790-221 Carnaxide, Portugalsko
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