
Інформація для споживача

Дієтична добавка
БЕБІПЛАНТ

Склад: 1 саше містить глюкозу безводну, лактози моногідрат, екстракт фенхелю (Foeniculum
vulgare) – 250 мг, олію фенхелю* (з мінімальним вмістом анетолу 0,5 мг та фенхону 0,2 мг) –
2,4 мг. 
*входить до складу екстракту фенхелю, що містить олію фенхелю
Маса вмісту 1 саше: 5 г ± 7,5 %.

100 г продукту містить: вуглеводів – 96,48 г;  жирів – 0,03 г;  білків – 0,2 г.  Енергетична
цінність 100 г продукту –387 ккал/1620 кДж.
100 мл готового до вживання напою містить: вуглеводів – 4,82 г; жирів – 0,0015 г; білків –
0,01 г. Енергетична цінність 100 мл готового до вживання напою – 19 ккал/81 кДж.
Не містить ГМО.

Біологічні властивості.
Біологічно активні речовини, що входять до складу дієтичної добавки, сприяють зменшенню
газоутворення  та  нормалізації  моторики  кишечника,  послаблюють  кишкові  спазми,
поліпшують відходження газів.

Рекомендації до споживання.
За рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки з метою попередження та полегшення
кольок  у  немовлят,  усунення  дискомфорту  з  боку  травного  тракту,  який  проявляється
надмірним газоутворенням, спазмами кишечника.

Застереження щодо споживання.
Не використовувати як замінник збалансованого харчування та здорового способу життя.
Не рекомендується застосовувати при цукровому діабеті, вагітним.  Перш ніж застосовувати
дієтичну  добавку,  слід  порадитися  з  лікарем  при  гіперглікемії,  глюкозурії,  глікогенозах,
встановленій непереносимості деяких цукрів. Через вміст лактози та глюкози БЕБІПЛАНТ не
рекомендується  застосовувати  дітям  з  галактоземією,  лактазною  недостатністю  або
синдромом порушення всмоктування глюкози/галактози (зниження всмоктування глюкози чи
галактози у слизовій оболонці тонкого кишечника). 
Можлива індивідуальна підвищена чутливість до складових компонентів дієтичної добавки.
При  виникненні  небажаних  явищ  під  час  застосування  дієтичної  добавки  слід
проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування та рекомендована добова кількість.
Перед застосуванням вміст одного саше висипати у пляшечку для годування або у чашку.
Додати 100 мл теплої  свіжокип’яченої  води.  Перемішати рідину до розчинення порошка.
Напій не підсолоджувати. Давати дитині після годування, а за потреби – між годуваннями. 
1 чайна ложка містить 5 мл напою.
Немовлятам:
від 2 тижнів до 2 місяців – по 5 мл 3-4 рази на добу,
від 2 до 3 місяців – по 10 мл 3-4 рази на добу,
від 3 місяців до 1 року – по 10-15 мл 4-5 разів на добу.
Дітям від 1 до 4 років – по 50 мл 2-3 рази на добу.
Жінкам у період годування груддю – до 300 мл напою на добу.



Добові кількості екстракту фенхелю та олії фенхелю:

Категорія споживачів Екстракт фенхелю Олія фенхелю
Немовлята від 2 тижнів до 2 місяців     38-50 мг 0,36-0,48 мг
Немовлята від 2 до 3 місяців   75-100 мг 0,72-0,96 мг
Немовлята від 3 місяців до 1 року 100-188 мг 0,96-1,80 мг
Діти від 1 до 4 років 250-375 мг     2,4-3,6 мг
Дорослі      <750 мг         <7,2 мг

Не  слід  перевищувати рекомендовані  кількості.  Для  визначення  тривалості  застосування
рекомендується консультація лікаря.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С в сухому, захищеному від
світла і недоступному для дітей місці.

Упаковка. 
Порошок для орального розчину по 5 г у саше. 
По 10 або 16 саше у пачці.

Виробник.
ТДВ «ІНТЕРХІМ», Україна, 65080, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86,
тел. (048) 777-29-50; адреса виробничих потужностей – Україна, 65025, м. Одеса, 21-й км.
Старокиївської дороги, 40-А.

Не є лікарським засобом!
Перед застосуванням дієтичної добавки рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
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При  підготовці  макетів  для  друку  у  типографії  шрифти,  розподіл  тексту,  формат,  дизайн
елементів та остаточний вигляд нанесеної інформації формується дизайнером!


