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التداخالت الدوائية:   VSL#3 متوافق مع جميع أنواع األدوية. 

Live freeze-dried bacteria and bi�dobacteria
450 billion bacteria per sachet

Helps balance your gut �ora

مكّمل غذا� من البكت�يا الحيّة برتكيز
 ٤٥٠ بليون يف املغلف الواحد

لدعم توازن البكت�يا النافعة يف الجهاز الهضمي

Food Supplement

VSL#3® is a mixture containing 450 billion live 
freeze-dried lactic acid bacteria and bifidobacteria 
from 8 different strains.

Recommended use: The recommended daily intake 
of  VSL#3® is 1 - 2 sachets a day as instructed by your 
doctor.

Directions: Open the sachet and stir the contents into 
cold water or food and consume immediately. When 
you start taking VSL#3®, you may experience bloating. 
Please consult your doctor if it is intolerable.  

Ingredients:  Each sachet of VSL#3® contains 450 
billion live lactic acid bacteria and bi�dobacteria.

There are 8 different strains of bacteria which were specially selected for VSL#3®:

Other ingredients include: maltose, cornstarch and anti-caking agent (silicon dioxide).

Precautions: Do not exceed the recommended daily 
intake. Food supplements should not be used as a 
substitute for a balanced and varied diet and a healthy 
lifestyle. Do not use if the sachet is broken or damaged. 
Please keep this product out of reach of children.

 

Drug interactions: VSL#3® is believed to be compatible 
with all types of drugs.

This product does NOT contain soy, gluten, lactose or milk products

Blend of Bacteria:  
S. thermophilus     L. acidophilus

B. breve      L. plantarum

B. longum (reclassi�ed as B. lactis)   L. paracasei

B. infantis (reclassi�ed as B. lactis)  L. delbruekii ssp. bulgaricus (reclassi�ed as L. helveticus)

االستخدام املوىص به: للبالغ�، تناول ۱-۲ مغلف يومياً حسب إرشادات 

الطبيب. 

إرشادات االستع�ل: افتح املغلف وأضف املحتوى إىل املاء البارد أو إىل 

الطعام وتناوله مبارشة. عند البدء يف تناول   VSL#3 قد تعا© من الشعور 

بالنفخة. يُنصح بإستشارة الطبيب عند أي شعور باالنزعاج الزائد.  

املكونات: مزيج من بكت�يا حمض الالكتيك و البيفيدوبكت�يا، مالتوز، نشاء 

الذرة، عامل مانع للتكتل (ثا© أكسيد السيليكون).

التحذيرات: ال تتجاوز الجرعة اليومية املوىص بها. ال ينبغي أن تُستخدم 

املكمالت الغذائية كبديل لنظام غذا� متوازن ومتنوع وÅط حياة صحي. 

ال تستخدم املنتج إذا كان املغلف مفتوح أو تالف. يُحفظ هذا املنتج بعيداً 

عن متناول األطفال. 

التخزين: يجب تخزين املنتج يف الربّاد يف (۲ - ۸ درجة مئوية). Ìكن تخزين 

املنتج يف درجة حرارة الغرفة (حتى ٢٥ درجة مئوية) ملدة تصل إىل ۷ أيام 

دون التأث� عىل فاعليته. إذا تم تخزين العبوة يف الربّاد، Ìكن استخدام املنتج 

حتى نهاية فرتة الصالحية.

هذا املنتج ال يحتوي عىل منتجات الصويا، الغلوت�، الالكتوز أو الحليب.

®

مغلف   VSL#3 عبارة عن مزيج يحتوي عىل ٤٥٠ بليون من ۸ سالالت 
مختلفة من بكت¤يا حمض الالكتيك و البيفيدوبكت¤يا الحّية و املجففة 

بالتجميد.

®

VSL#3® is Halal certi�ed.
VSL#3® is a registered trademark of Actial Farmaceutica Srl

املنتج حالل وهو عالمة تجارية مسجلة لرشكة
أكتيال فارماسيوتيكا س.ر.ل.

حامل حق التسويق:
أكتيال فارماسيوتيكا س.ر.ل

٠٠١٤٤ روما – ايطاليا
ُصنع يف ايطاليا

املصنع:
نرتيلينيا س.ر.ل.

٢١٠١٣ غاالرات (فا) - ايطاليا

Made in Italy
Manufactured by:
Nutrilinea Srl 
Via Gran Bretagna 1, 21013 Gallarate (VA) 

Marketing Authorization Holder: 
Actial Farmaceutica Srl  
Viale Shakespeare 47, 00144 Rome - Italy 

®

Storage: the product should be stored in a refrigerator 
(2-8°C). If stored refrigerated, the product can be used 
up until the expiry date shown on the base of pack. 
VSL#3® can be stored at room temperature (up to 25°C) 
for up to 7 days without adversely affecting potency.

00067 Pr VSL3 sachet 150x130 GCC_with Arabic

P4625a2 IDG 02/19


