
Proflora  KIDS benefits
•    Formulated for supporting digestive health of children 
   and kids.
•    Helps to restore the digestive balance e.g. following 
   antibiotic intake
•    Synbiotic formulation with a prebiotic
•    Tasty chewable tablet
•    Does not require refrigeration 

Proflora  KIDS contains two probiotic strains naturally occurring 
in the gut of children and important for maintaining a healthy 
digestive system. 

Target Probiotic Delivery
The low pH in the stomach can easily destroy the probiotics.The 
Probiotics in KIDS are microencapsulated, which protects them 
from stomach acids and assures targeted delivery and release of 
viable probiotics in the intestines-right where they are needed.

Probiotics 

As the digestive system of  children mature, they are particularly 
susceptible to changes in the intestinal flora. The delicate balance 
of the digestive system may easily be disrupted by a number of 
factors such as antibiotics, change of diet,travel, environmental 
change and cause digestive discomfort.

The human digestive system contains billions of friendly bacteria, 
often referred to as probiotics. Probiotics play a vital role in 
maintaining a healthy balance and normal functioning of the 
digestive system. 

Results from numerous research studies show that regard less of 
age a daily intake of probiotics can help restore and maintain a 
healthy digestive balance and improve digestive comfort.

1 Proflora  KIDS capsule contains
Min. 1 x 108 viable Lactobacillus rhamnosus, and Bifidobacterium 
longum in total.  Other ingredients: Lactitol monohydrate, xylitol, 
sorbitol, lactic acid, tangerine flavour and magnesium stearate.

 

Manufacturer  Marketing Authorization Holder:

Bifodan A/S
DK-3390 Hundested
www.bifodan.com

 
 

 

Daily recommended dosage
1 - 2 tablets to help maintain a healthy balance of the digestive 
system.

2 - 3 tablets to help restore a healthy  balance of the digestive 
system. 

The stated recommended dosage may not be exceeded. Food 
supplement should not be used as a substitute for a varied diet.

Children less than 1 year of age and pregnant or breast feeding 
women should not take this product except on the advice  of a 
doctor.  

Storage 
Below 25o C. Keep out of reach of children. Should not be used 
after the expiry date printed on the pack. 

Proflora  Family
Proflora  KIDS is part of the family of probiotic products, 
formulated to support a healthy digestive balance and
functioning at all ages:

PROBIOTIC
DIGESTIVE HEALTH

KIDS
CHILDREN
JUNIORS

Lunatus Holding, LLC
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
City of Wilmington
Delaware 19801, USA

START KIDS RESTORE BALANCE
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• مركب لتعزيز سالمة الهضم لدى ا	طفال لمن هم أكبر من سن الخمس سنوات 
• يساعد على استعادة التوازن الهضمي في حاالت مثل: بعد تناول المضادات الحيوية

•   تركيب سينبيوتك مع بريبيوتيك
•  أقراص مضغ لذيذة الطعم

• ال يحتاج إلى تبريد

يحتوي بروفلورا® كيدز على ساللتين من البروبيوتيك يتواجدان بشكل طبيعي 
في أمعاء ا	طفال وهما مهمان في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

من أجل توازن و صحة الجهاز الهضمي
أقراص مضغ لذيذة الطعم

منافع بروفلورا كيدز

يمكن لمعدل الحموضة المنخفض في المعدة أن يدمر البروبيوتكس بسهولة.
المعدة مما  أحماض  لحمايتها من  بروفلورا كيدز مغلفة  البروبيوتيكس في  إن 
المكان  هــو  و   – ا	مــعــاء  فــي  للبروبيوتيكس  هـــادف  وإنــطــالق  وصـــول  يضمن 

المطلوب تمام±.

يحتوي الجهاز الهضمي البشري مليارات من البكتيريا الجيدة والتي يطلق عليها 
عادة اسم بروبيوتيكس. تلعب البروبيوتيكس دور´ حيوي± في الحفاظ على توازن 

صحي و أداء طبيعي للجهاز الهضمي.

في  لتغيرات  عرضة  يكونون  فإنهم  ا	طفال،  عند  الهضمي  الجهاز  نضوج  مع 
الفلورا المعوية. إن التوازن الدقيق للجهاز الهضمي يمكن أن يتأثر بسهولة بعدد 
والتغير  السفر  الغذائي،  النظام  تغير   ، الحيوية  المضادات  مثل  العوامل  من 

البيئي مما يسبب اضطراب± في الهضم.

تظهر نتائج العديد من دراسات ا	بحاث أنه و بغض النظر عن السن فإن تناول 
البروبيوتيكس يومي± يمكن أن يساعد على استعادة والحفاظ على توازن صحة 

الجهاز الهضمي و توفير المزيد من الراحة.

رامنوسوس  الكتوباسيّلوس  الحية  البكتيريا  من   ٨  ١٠  ×١ عن  يقل  ال  ما 
وبيفيدوباكتيريوم لونجام باÇجمال.

١-٢  قرص للمساعدة على الحفاظ على التوازن الصحي للجهاز الهضمي.
 ٢–٣ أقراص للمساعدة على استعادة توازن صحي للجهاز الهضمي.

المكمل  استخدام  عدم  يتعين  بها.  الموصى  المحددة  الجرعة  تجاوز  يجوز  ال 
الغذائي كبديل للطعام.

المرأة  أو  الحامل  أو  واحدة  أعمارهم عن سنة  تقل  الذين  ا	طفال  على  يتعين  ال 
المرضعة تناول هذا المنتج إال بناء على استشارة الطبيب.

يخزن في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية. يحفظ بعيد´ عن متناول ا	طفال. 
يجب عدم استخدامه بعد تاريخ انتهاء الصالحية المطبوع على العبوة.

وصول بروبيوتيك من نوع بروتارجت™ (الى المكان المستهدف)

بروبيوتيكس

يحتوي كل قرص من بروفلورا كيدز على ما يلي

حمض  سوربيتول،  إكسيليتول،  مونوهيدرات،  الكتيتول  أخرى:  مكونات 
االكتيك، نكهة اليوسف و ماغنيسيوم ستيرات.

الجرعة اليومية الموصى بها

التخزين

باالنسريستوركيدزستارت

بايفودان ايه/اس
دي كي-٣٣٩٠ هانديستيد

شركة لوناتس القابضة 
 ١٢٠٩ شارع اورنج

مدينة ويلمينجتون ، ديالوير ١٩٨٠١
الواليات المتحدة ا	ميركية

حامل حق التسويق:

 عائلة برو فلورا

إن برو فلورا كيدز جزء من عائلة منتجات البروبيوتيك، و المركبة لدعم التوازن 
الهضمي الصحي ووظائفه لجميع ا	عمار:

لØطفال ا	كبر من
سن الخمس سنوات 

www.bifodan.com
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