
Kasutamisjuhend 

 

Jogurt BABYdrops 

 

Toidulisand 

Tilgad imikutele ja lastele 

Jogurt Babydrops on toidulisand, mikrokapseldatud bifidobakterite lahus taimeõlis. Bifidobakterid on 

soolestiku mikrofloora normaalne osa. 5 Jogurt Babydropsti tilkatttt sisaldavad vähemalt 200 miljonit 

mikrokapseldatud ja maohappe eest kaitstud elujõulist piimhappe- bakterit Bifidobacterium breve BR03 ja 

Bifidobacterium breve B632. 

 

Koostisosad: maisiõli, mikrokapseldatud piimhappebakterid: Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604), 

Bifidobacterium breve B632 (DSM 24706) 

 

Piimhappebakterid 
5 tilka sisaldab 

(soovituslik ööpäevane annus) 

Viaal sisaldab 

(10 ml) 

Bifidobacterium breve BR03 0,1 x 109 rakku* 3,4 x 109 rakku* 

Bifidobacterium breve B632 0,1 x 109 rakku* 3,4 x 109 rakku* 

 

•elujõuliste bakterite arvutamine on teostatud kasutades patenteeritud analüüsimeetodit elujõuliste rakkude 

arvu hulga määramiseks mikrokapseldatud kujul. 

 

Jogurt Babydrops toidulisand ei sisalda EL määruses nr 1169/2011 Lisas II “SUBSTANCES OR 

PRODUCTS CAUSING ALLERGIES ORINTOLERANCES" (ained ja ühendid mis põhjustavad allergiaid 

ja talumatust) loetletud ühendeid ja aineid, nimelt rukis, oder, kaer, speltanisu, Khorasan ja selle 

derivaadid, vähilised ja nendel põhinevad tooted, muna ja munatooted, kala ja kalatooted, maapähklid, 

soja ja sojabaasil valmistatu tooted, piim ja piimatooted, s.h laktoos, pähklid, seller, sinep, 

seesamiseemned, lupiinid, molluskid ja molluskitel põhinevad tooted ja vääveldioksiid ja sulfiidid 

sisaldusega üle 10 mg/kg või vääveldioksiidi puhul 10 mg/l. 

 

Kasutusjuhend: 

5 tilka ööpäevas, hommikuti, kasutades pipetti. 

Raputage viaali enne kasutamist. 

Võtke tilkasid otse pipetist või segage neid vedelikega (jookide või toiduga), mille temperatuurel ületa 

37°C. 

Pärast viaali raputamist jäänud lahustumata osakesed on tootele iseloomulikud ja ei tähenda riknemist. 

Hoida kuivas kohas, temperatuuril kuni 25°C, otsese valguse eest kaitstult. Aegumiskuupäev viitab 

avamata ja õigel viisil säilitatud tootele. 

 

Hoiatused: 

 

• Toidulisandit ei kasutata mitmekesise ja tasakaalustatud toitumise asendajana! 

• Ärge ületage soovituslikku ööpäevast annust! 

• Hoida lastele kättesaamatus kohas! 

 

Tootja: Probiotical S.pA, Via E. Mattei 3, Novara 28100, Itaalia, tellinud Stardea S.r.l., Viale Mentana 43,  

Parma 43121, Itaalia 

Edasimüüja: JSC “Olainfarm", Rupnicu Street 5, Olaine LV-2114, Läti 

 

Partii nr.: vt pakendilt Parim enne: vt pakendilt Maht: 10 ml 


