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Прочитайте уважно цю інструкцію перед застосуванням.  
Якщо виникнуть додаткові питання, проконсультуйтесь з Вашим лікарем або дієтологом.

Склад: 1 флакон містіть – не менше 5•107 КУО життєздатних біфідобактерій;
допоміжні речовини: сахароза, желатин харчовий.
Форма випуску: ліофілізована маса для перорального застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: має вигляд кристалічної або пористої маси різних відтінків бежевого або білувато-
сіруватого кольору зі специфічним запахом та смаком. Допускається мармуровість забарвлення. При додаванні води 
утворює непрозору суспензію.
Загальна інформація.
Сприятливий ефект Біфідумбактерин-Біолік визначається наявністю в ньому живих біфідобактерій, які мають 
антагоністичну активність проти широкого спектру патогенних або умовно-патогенних мікроорганізмів. Високий 
кількісний рівень біфідофлори та її домінування в мікробіоценозі досягаються при використанні Біфідумбактерин-
Біолік, який нормалізує мікрофлору кишечнику та діяльність шлунково-кишкового тракту, покращує обмінні процеси, 
запобігає розвитку затяжних форм кишкових захворювань, сприяє підвищенню неспецифічної резистентності 
організму.
Рекомендації до застосування.
Біфідумбактерин-Біолік застосовується в якості дієтичної добавки до їжі як джерело культури Bifidobacterium bifidum 
дітям від народження та дорослим:
- при тривалих кишкових дисфункціях невизначеної етіології;
- при кишкових дисфункціях внаслідок дисбактеріозу кишечнику, який виник після тривалої антибактеріальної, 
гормональної, променевої та інших видів терапій;
- для профілактики розладів функцій кишечнику;
- при гострих кишкових інфекціях (у комплексному лікуванні гострої дизентерії, сальмонельозу, ешерихіозу, вірусних 
діарей та ін.);
- при гострих та хронічних запальних захворюваннях товстого та тонкого кишечнику (коліти, ентероколіти) з перебігом 
на фоні порушень мікрофлори з дефіцитом або відсутністю біфідофлори;
- при ранньому переведенні немовлят на штучне годування або годування донорським молоком.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза.
Біфідумбактерин-Біолік застосовують в розчиненому вигляді перорально за 20-30 хвилин до прийняття 
їжі. Дітям грудного віку Біфідумбактерин-Біолік можна застосовувати безпосередньо перед годуванням.
Вміст флакону розчинити кип’яченою водою кімнатної температури. 
Діти. При кишкових дисфункціях дітям до 6 місяців – 1 флакон 1 раз на добу, дітям від 6 місяців та старшим –  
1 флакон 1-2 рази на добу. 
Дорослі. При гострих, хронічних захворюваннях тонкого та товстого кишечнику, колітах і ентероколітах – 1 флакон 
2-3 рази на добу у комплексі з загальноприйнятими методами лікування.
Тривалість застосування.
При кишкових захворюваннях – 2-3 тижні, а в окремих випадках – до 3-х місяців.
З метою профілактики рекомендується приймати по 1 флакону 1-2 рази на день протягом 1-2 тижнів.
За необхідності курс прийому можна повторити.
Доза та тривалість застосування може бути змінена за рекомендацією лікаря.
Протипоказання.
Індивідуальна чутливість до будь-якого компоненту дієтичної добавки.
Попередження.
Не перевищувати зазначену рекомендовану дозу для щоденного застосування.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання: зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 2 оС до 8 оС. Не зберігати після 
розчинення. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Пакування: По 5 або 10 флаконів у пачці.
Термін придатності: 1 рік.
Виробник: ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», Україна, 61070, м. Харків, Помірки, www.biolik.com.ua.


