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DIFLOS IDEALNY
PROBIOTYK
Diﬂos to innowacyjny preparat

Do produkcji Diﬂosu wykorzystuje się

probiotyczny w postaci zawiesiny

innowacyjną technologię mikroen-

doustnej zawierający mikroenkapsulo-

kapsulacji, dzięki czemu żywe bakterie

wane, żywe kultury bakterii Lactobacil-

Lactobacillus rhamnosus GG zostają

lus rhamnosus GG – najlepiej pozna-

dodatkowo zabezpieczone przed

nego i przebadanego szczepu

działaniem soków żołądkowych.

probiotycznego na świecie.

Diﬂos może być stosowany przez

Lactobacillus rhamnosus GG obniża

niemowlęta, dzieci i dorosłych.

ryzyko wystąpienia objawów ubocznych antybiotykoterapii, takich jak ból
brzucha o 69% i luźne stolce o 65%.
Zapobiega wystąpieniu biegunki
u dzieci przebywających w szpitalach
o 79% i zmniejsza ryzyko zachorowania na infekcyjne zapalenie
górnych dróg oddechowych o 34%.
Stosowanie Lactobacillus rhamnosus

Nie zawiera białek mleka krowiego,
laktozy, glutenu, dlatego może być
podawany osobom, które nie tolerują
tych składników.

GG wraz z doustnym płynem nawadniającym jest rekomendowane przez
ESPGHAN (Europejskie Stowarzyszenie
Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia w Pediatrii) jako skuteczna metoda
postępowania w ostrej biegunce
u dzieci.

Nie zawiera substancji konserwujących,
barwników, aromatów i substancji
słodzących.
Szczep Lactobacillus rhamnosus GG
jest ogólnie uznany za bezpieczny
i objęty statusem bezpieczeństwa
GRAS (Generally Recognized As Safe).
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