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SUPLEMENT DIETY
Uzupełnienie diety w bakterie 
probiotyczne dla prawidłowego 
funkcjonowania jelit 

32 kapsułki
do podania doustnego

CROHNAX IBS
10 miliardów

żywych bakterii 
w dziennej porcji!

W antybiotykoterapii zaleca się spożywanie CROHNAX  od momentu IBS
rozpoczęcia przyjmowania antybiotyku i kontynuację suplementacji przez 
14 dni po zakończonej kuracji.

Dzieci po ukończeniu 3 roku życia do 12 roku życia: 1 kapsułka dziennie.

CROHNAX  zawiera unikalne połączenie żywych kultur Bifidobacterium IBS
lactis 5764 i Lactobacillus reuteri 5454.

Zastosowane kapsułki są odporne na działanie soku żołądkowego, dzięki 
czemu żywe kultury bakterii są uwalniane z kapsułki dopiero w jelicie 
cienkim, skąd migrują do jelita grubego i je zasiedlają.

Suplement diety przeznaczony dla dorosłych i dzieci. 

Kapsułkę należy połknąć popijając dużą ilością wody.

Zalecane przyjmowanie: 

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 do 2 kapsułek dziennie.  

CROHNAX  jest przeznaczony do suplementacji diety dla osób dbających IBS
o przywrócenie prawidłowej równowagi mikrobiologicznej jelit.

Składniki: substancja wypełniająca – maltodekstryna; 
hydroksypropylometyloceluloza (składnik kapsułki); Bifidobacterium lactis 
5764 i Lactobacillus reuteri 5454; guma gellan (składnik kapsułki). 

Suplement diety pakowany w atmosferze ochronnej.

*CFU - jednostka tworząca kolonię

Zawartość składników
w porcji dziennej produktu

Mieszanina Bifidobacterium lactis 5764 
i Lactobacillus reuteri 5454

1 kapsułka

95 x 10  CFU*

2 kapsułki

910 x 10  CFU*
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Producent:

30-721 KRAKÓW

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) 
zróżnicowanej diety. 

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Zrównoważony sposób żywienia oraz prowadzenie zdrowego trybu życia są 
ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

UWAGA: 

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek składnik preparatu.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Warunki przechowywania:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 2–8°C.

Nie stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. 

Nie zamrażać i chronić przed światłem.

FARMINA SP. Z O.O.
UL. LIPSKA 44

32-400 MYŚLENICE

Masa netto: 10,43 g 

(32 kapsułki po 326 mg)

Zakład w Myślenicach
UL. CEGIELSKIEGO 2
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