
Jogurt Kid 
 

 

Jogurt Kid 

 
Kramtomosios tabletės N15 

Vynuogių skonio 

Su saldikliais 

 

Maisto papildas 

Tabletėje yra 1 x 109 KFV* gyvybingų pieno rūgšties bakterijų. 

*kolonijas formuojantis vienetas 

 

Pieno rūgšties bakterijų 
1 tabletėje (rekomenduojama paros 

dozė) 

Lactobacillus helveticus Rosell-52 ME** 48 mg 

Lactobacillus rhamnosus Rosell-11 ME** 24 mg 

Bifidobacterium longum Rosell-175 ME** 8 mg 

** mikrokapsuliuotas; sudėtyje gali būti pieno  ir sojos produktų pėdsakų.  

Sudedamosios dalys: saldiklis: sorbitolis (E420); stabilizatorius: ksilitolis (E 967); 

Lactobacillus helveticus Rosell-52 ME**; Lactobacillus rhamnosus Rosell-11 ME**; 

vynuogių kvapiosios medžiagos (natūralios ir dirbtines); tirštiklis: mikrokristalinė 

celiuliozė (E460); Bifidobacterium longum Rosell-175 ME**; lipnumą mažinanti 

medžiaga: riebalų rūgščių magnio druskos (E470b); rūgštingumą reguliuojanti 

medžiaga: citrinų rūgštis (E330); dažiklis: karmino natūralus raudonasis 4 (E120). 

Vartojimas: Vyresniems nei 3 metai – po 1 tabletę per dieną.  

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25C temperatūroje. 

Grynasis kiekis: 7.5 g 

Įspėjimai: 

• Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas! 

• Neviršyti rekomenduojamos dienos dozės! 

• Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje! 

• Vartojant dideliais kiekiais gali sukelti viduriavimą! 

 

Kilmės šalis: Kanada, UAB "Olainfarm" užsakymu. 

Platintojas: UAB „Olainfarm“, Rupnicu 5, Olaine, LV-2114, Latvija. 

 

Partijos Nr.:  

Geriausias iki...(pabaigos): 

 

 

 

Informacinis lapelis 

Jogurt Kid 



 

 

Kramtomosios vynuogių skonio tabletės  

vaikams 

 

Kramtomosios tabletės N15 

Vynuogių skonio 

Su saldikliais 

 

Jogurt Kid yra maisto papildas, skirtas kasdienei vaikų mitybai papildyti. Jogurt Kid 

sudėtyje yra ne mažiau nei  1 × 109 KFV (kolonijas formuojančių vienetų) gyvybingų 

pieno rūgšties bakterijų Lactobacillus Rosell ir Bifidobacterium Rosell. Pieno rūgšties 

bakterijos yra apsaugotos, naudojant patentuotą mikrokapsuliavimo technologiją, kuri 

padidina jų stabilumą, apsaugo nuo skrandžio rūgščių bei užtikrina, kad bakterijų kultūros  

pasieks žarnyną. 

 

** mikrokapsuliuotas; sudėtyje gali būti pieno  ir sojos produktų pėdsakų. 

 

Sudedamosios dalys: saldiklis: sorbitolis (E420); stabilizatorius: ksilitolis (E 967); 

Lactobacillus helveticus Rosell-52 ME**; Lactobacillus rhamnosus Rosell-11 ME**; vynuogių 

kvapiosios medžiagos (natūralios ir dirbtines); tirštiklis: mikrokristalinė celiuliozė (E460); 

Bifidobacterium longum Rosell-175 ME**; lipnumą mažinanti medžiaga: riebalų rūgščių 

magnio druskos (E470b); rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis (E330); 

dažiklis: karmino natūralus raudonasis 4 (E120). 

Vartojimas: Vyresniems nei 3 metai – po 1 tabletę per dieną.  

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25C temperatūroje. 

 

Įspėjimai: 

• Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas! 

• Neviršyti rekomenduojamos dienos dozės! 

• Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje! 

• Vartojant dideliais kiekiais gali sukelti viduriavimą! 
 

Kilmės šalis: Kanada, UAB "Olainfarm" užsakymu. 

Platintojas: UAB „Olainfarm“, Rupnicu 5, Olaine, LV-2114, Latvija. 

Grynasis kiekis: 7.5 g 

Partijos Nr.: žiūrėkite ant pakuotės 

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

Pieno rūgšties bakterijų 1 tabletėje (rekomenduojama paros dozė) 

Lactobacillus helveticus Rosell-52 ME** 48 mg 

Lactobacillus rhamnosus Rosell-11 ME** 24 mg 

Bifidobacterium longum Rosell-175 ME** 8 mg 


