
Dophilus pre deti



Dophilus pre deti

Prášok rozpustite v teplej vode alebo tekutine (čaj, mlieko, polievka, ovocné šťavy) iba v množstve, 
ktoré dieťa jednorazovo skonzumuje. 

Dojčatá, batoľatá, 
deti do 5 rokov.

60 g

Deti do 15 rokov, 
intenzívne ťažkosti

(pri akútnych stavoch)
20 g

Deti od 5 do 15 rokov 
(40 cps.)



Schéma používania Dophilus

• INFANTS DOPHILUS (dieťa od 0 do 5 rokov)

• CHILDREN DOPHILUS (dieťa od 5 do 15 rokov)

• INFANTS DOPHILUS PLUS (od 0 do 15 rokov)

• prevencia vzniku alergických ochorení

• zdravý vývin imunitného systému detí

• užívanie ATB, prípadne iných liekov

• atopický ekzém, dermatitídy

• zlepšenie vstrebávania minerálov, zdravý rast

• tráviace problémy (hnačka, zápcha, nafukovanie)

• dieťa je často choré, resp. navštevuje kolektív detí

• po ukončení dojčenia, prechod na tuhú stravu

• napomáha získať zdravú hmotnosť



Infant Dophilus PLUS

Prášok rozpustite v teplej vode alebo tekutine (čaj, mlieko, polievka, ovocné šťavy) iba v množstve, 
ktoré dieťa jednorazovo skonzumuje. 

Zloženie:
15 % Lactobacillus acidophilus
15 % Lactobacillus casei
15 % Lactobacillus rhamnosus
15 % Bifidobacterium longum
15 % Bifidobacterium infantis
10 % Bifidobacterium bifidum
15 % Streptococcus thermophillus

Forma: prášok 
Množstvo: 20 g
Dávkovanie:
počas liečby ATB a pri  akútnych problémoch 
0-6 mesiacov 2 x denne 0,5 g po rysku odmerky
6 mesiacov – 2 roky  3 x denne 0,5 g po rysku odmerky
2-5 rokov  2x denne 1 g (2 odmerky)



Infant Dophilus

Zloženie:
10 % Bifidobacterium bifidum
15 % Bifidobacterium breve
ľ5 % Bifidobacterium infantis
20 % Lactobacillus acidophilus
15 % Lactobacillus casei
15 % Lactobacillus rhamnosus

Dávkovanie:
0-6 mesiacov 1x denne 0,25 g (1/2 odmerky)
6 mesiacov – 2 roky  1x denne 0,5 g (1 odmerka)
2-5 rokov  2x denne 1 g (2 odmerky)



Children Dophilus

Zloženie:
20 % Lactobacillus acidophillus
20 % Lactobacillus casei
10 % Lactobacillus rhamnosus
15 % Bifidobacterium longum
15 % Streptococcus thermophillus
Bifidobacterium bifidum

Dávkovanie:
z preventívneho hľadiska je odporúčané užívať 
Children Dophilus pravidelne a dlhodobo 1 kapsulu denne po jedle
pri akútnych zdravotných problémoch 2 - 3 kapsuly denne
pri antibiotickej liečbe užívať 4 hodiny pred alebo po užití antibiotika
pri cestovateľských hnačkách užívať týždeň pred


