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ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЬ З ЛІКАРЕМ ТА ОЗНАЙОМТЕСЬ З ІНСТРУКЦІЄЮ!  
Матеріал завантажений з сайту www.beres.ua. Інформація з сайту www.beres.ua несе загальний характер і служить для ознайомлювальних цілей. Не дивлячись 
на те, що ЗАТ “БЕРЕШ ФАРМА” уважно слідкує за змістом сайту, ми не можемо гарантувати, що надана інформація не містить неточностей чи не виявиться 
застарілою. Тому якщо Ви виявили помилки на даному сайті, ми просимо повідомити про це: info@beres.ua 

 
Береш ПроБіо6, дієтична добавка, що містить 6 типів штамів бактерій. 
 

Активні речовини Кількість, мг 

Lactobacillus helveticus R0052 32,670 

Bifidobacterium longum R0175 10,890 

Lactococcus lactis ssp. lactis R1058 10,890 

Bifidobacterium breve R0070 7,260 

Lactobacillus rhamnosus R0011 7,260 

Bifidobacterium bifidum R0071 3,630 
 
Допоміжні речовини: картопляний крохмаль, наповнювач (гідроксипропилметилцелюлоза), 
стабілізатор (магнію стеарат), антиоксидант (аскорбінова кислота). 
Без ГМО. 
 
Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендована як джерело пробіотику при можливості 
порушення балансу кишкової флори, в тому числі,  у вигляді кишкових розладів: при застосуванні 
антибіотиків, при харчових токсикоінфекціях. Сприяє відновленню балансу мікрофлори кишечника. 
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. 
 
Спосіб застосування та рекомендована кількість: для дітей віком від 4 до 11 років рекомендується 1 
капсула на добу, для дітей старше 12 років та дорослих - 1-2 капсули на добу. 
 
Термін споживання:  рекомендований термін споживання та можливість повторних курсів 
узгоджується з лікарем.  
 

Не є лікарським засобом. 
Протипоказання: не рекомендується використовувати продукт дітям віком до 4 років та у випадку 
індивідуальної несприйнятливості компонентів. 
 
Застереження щодо вживання: продукт може використовуватися тільки під наглядом лікаря. Продукт 
не повинен використовуватися як єдине джерело живлення. Не приймайте більше рекомендованої 
добової дози! Тримайте в недоступному для дітей місці. Продукт може містити сухе молоко та 
продукти сої. Не вживати після закінчення строку придатності зазначеного на упаковці. 
Дата виробництва та строк придатності: термін придатності до кінця місяця вказаного на упаковці. 
Строк придатності: 2 роки. 
Номер серії виробництва: вказано на упаковці. 
Кількість нетто, форма випуску: 30 капсул у блістері вагою 515 мг в картонній коробці разом із 
загальним описом продукту. 
Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі не вище 25° С. 
Виробник: ЗАТ «Береш Фарма» Угорщина, 5000, Сольнок, вул.Надьшандор Йожеф 39, тел.: +36 56 377 
211, вироблено: Інк. Інститут Розель-Лалеманд 8480 , бульвар Святого Лаврентія, Монреаль, Квебек, 
Канада (Institut Rosell-Lallemand Inc. 8480 Saint-Laurent Boulevard Montreal, Quebec, Canada). 
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