
Vartojimo instrukcijos 

Jogurt BABYdrops 

 

 

Maisto papildas 

 

Kūdikių ir vaikų lašai 

 

Jogurt Babydrops yra maisto papildas, suspensija su mikrokapsuliuotomis 

bifidobakterijomis augaliniame aliejuje. Bifidobakterijos yra natūralios mikrofloros 

dalis. 5 Jogurt Babydrops lašuose yra bent 200 milijonų mikrokapsuliuotų, nuo 

skrandžio apsaugotų, gyybingų pieno rūgšties bakterijų Bifidobacterium breve BR03 ir 

Bifidobacterium breve B632. 

 

Sudedamosios dalys: kukurūzų aliejus; mikrokapsuliuotos pieno rūgšties bakterijos: 

Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604), Bifidobacterium breve B632 (DSM 24706) 

 

Pieno rūgšties bakterijos 

 

5 lašuose  

 

Buteliuke 

(10 ml) 

 

Bifidobacterium breve BR03 

 

≥ 0.1 ∙ 109 ląstelių* 

 

 

≥ 3.4 ∙ 109 ląstelių* 

 

Bifidobacterium breve B632 ≥ 0.1 ∙ 109 ląstelių * ≥ 3.4 ∙ 109 ląstelių * 

*gyvybingų bakterijų skaičiavimas atliktas naudojant patentuotą analitinį metodą 

kiekybiniam gyvybingų ląstelių skaičiavimui mikrokapsuliuotose formose  

 

Maisto papildo Jogurt Babydrops sudėtyje nėra produktų, įtrauktų į ES Reg. Nr. 

1169/2011 II Priedą “ALERGIJAS ARBA NETOLERAVIMĄ SUKELIANČIOS 

MEDŽIAGOS ARBA PRODUKTAI”, tokių kaip kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, 

spelta, kamutas ir jo dariniai, vėžiagyviai ir jų produktai, kiaušiniai ir jų produktai, 

žuvys ir jų produktai, žemės riešutai, sojų pupelė ir jų produktai, pienas ir jo produktai, 

įskaitant laktozę, riešutai, salierai, garstyčios, sezamo sėklos, lubinai, moliuskai ir jų 

produktai ir sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 

10 mg/l, išreikšta sieros dioksidu. 

 

 

Vartojimas: vartoti 5 lašus per dieną, rytais, naudojant lašintuvą.  

Prieš vartojimą buteliuką supurtyti.  

Lašus vartoti tiesiogiai arba sumaišius su skysčiais (gėrimais, maistu) ne aukštesnėje 

kaip 37 °C temperatūroje.  

Net papurčius buteliuką gali matytis natūraliai netripių dalelių pėdsakai. 

 



Laikymas: laikyti sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti 

nuo tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo trukmė taikoma neatidarytam ir tinkamai 

laikomam produktui. 

Įspėjimai: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite 

rekomenduojamos paros dozės. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

Gamintojas: Pagal Stardea S.r.l. Viale Mentana, 43, 43121 Parma, Italija užsakymą 

pagaminta Probiotical S.p.A. Via E. Mattei, 3, 28100 Novara, Italija. 

 

Platintojas: JSC “Olainfarm”, Rupnicu iela 5, Olaine, LV-2114, Latvija 

 

Partijos nr.: žiūrėkite ant pakuotės  

Geriausias iki ... (pabaigos): žiūrėkite ant pakuotės 

 

Grynasis kiekis: 10 ml 

 


