
 

 

 

Supliment alimentar de fermenți lactici cu acțiune probiotică, cu Fructo-
oligozaharide și Lactoferină  

MICROBIOTA UMANĂ   

Dacă am putea număra diferitele tipuri de celule care alcătuiesc corpul uman, am descoperi că, pe lângă 
10 trilioane de celule umane, corpul nostru conține aproximativ de 10 ori mai mult  (100 trilioane) de 
celule bacterice, în mare parte localizate în tubul digestiv.  La un individ adult de 70 kg aceste bacterii 
pot cântări aproximativ 1,6 kg sau aproape la fel de mult ca creierul sau ficatul.  Totalitatea acestor 
bacterii este numită „microbiotă umană” și reprezintă totalitatea microorganismelor care trăiesc, în mod 
fiziologic, în simbioză cu corpul nostru și sunt de asemenea fundamentale pentru supraviețuirea 
noastră.    

MICROBIOTA INTESTINALĂ   

Flora bacterică intestinală, cunoscută sub numele de „microbiotă intestinală”, reprezintă totalitatea 
bacteriilor care trăiesc în intestinul uman. Fiecare tract al intestinului este colonizat de clase specifice 
ale acestor bacterii.   

Funcțiile desfășurate de microbiota intestinală sunt multiple:  

• metabolică (produce vitamine, imunoglobuline anti-infiammatorie și alte substanțe utile)   

• protectoare (apără mucoasa de proliferarea speciilor patogene)   

• structurală (optimizarea funcției colonului și reducerea pH-ului materiilor fecale)     

În condiții fiziologice, există un echilibru dinamic între diferitele specii de bacterii care, uneori, din 
cauza unor factori, tinde să se deterioreze.    

În prezența acestor modificări, un ajutor valoros este reprezentat  de folosirea probioticelor 
(fermenți lactici), formate din microorganisme care, ajungând vii în intestin, îl colonizează și 
contracarează proliferarea altor specii de bacterii potențial dăunătoare.    

 
FLORMIDABÌL KIDS  

Flormidabìl Kids este un supliment alimentar dezvoltat într-o  Formulă Unică și Exclusivă de 
probiotice (fermenți lactici); pentru o acțiune completă, conține  10 miliarde de microorganisme vii, în 
4 tulpini diferite, testate clinic, care aparțin grupurilor de Lactobacilli și Bifidobacterii.    

Aceste grupuri colonizează următoarele părți ale intestinului:  



• Lactobacili, cu localizarea predominantă în intestinul subțire  (este prima parte a intestinului).    
Este numit și „intestinul mic”.  

• Bifidobacteriile, cu localizarea predominantă în colon care este parte din intestinul gros (este a doua     
și ultima parte a intestinului).  Acesta din urmă este numit și „intestinul mare”.    

Flormidabìl Kids este un supliment alimentar care conține probiotice care favorizează echilibrul 
florei intestinale.   Flormidabìl Kids conține deasemenea:  

• Lactoferină, glicoproteină implicată în procesul de homeostază a fierului din sânge.  

• Fructooligozaharide, cunoscute ca și prebiotice, care sunt alimentul principal cu care se hrănesc  
probioticele,  a căror creștere și activitate o stimulează.  

Asocierea de probiotice şi prebiotice (pentru acțiunea simbiotică) rezultă utilă în special pentru 
echilibrul florei intestinale care poate fi modificată de factori cum ar fi terapia cu antibiotice (cu 
eventuala stare diareică), patologii (spre exemplu gripa), călătorii cu schimbări climatice și igienice, 
tulburări de alimentație.  

Flormidabìl Kids poate fi folosite într - un mod continuu sau în cicluri de tratament, chiar și pe 
perioade de timp prelungite.   

MODALITATE DE ADMINISTRARE (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani)  

Un plic pe zi, a se dizolva direct în gură sau diluat într-un pahar cu apă sau alt lichid la temperatura 
camerei. Luați produsul în momentul cel mai convenabil al zilei (de exemplu: chiar înainte sau imediat 
după masă), respectând însă un interval de cel puțin trei ore de la eventuala administrare a 
antibioticului.     

Flormidabìl Kids este un produs fără gluten. Deasemenea, nu conține soia, OGM, aspartam, 
acesulfam, arome adăugate.  

AVERTISMENTE    

Nu depășiți doza zilnică recomandată.  Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și 
echilibrată și un stil de viață  sănătos.   A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub trei ani.   

MODALITATE DE PĂSTRARE    

A se păstra la o temperatură sub 25 ° C; evitați expunerea la surse de căldură localizate, la razele solare 
și a se păstra la un loc ferit de umiditate.   Termenul minim de păstrare se referă la produsul în 
ambalajul sigilat, păstrat în mod corespunzător.     

 

 

 



Informații nutriționale Pentru o doză zilnică (1 plic) 
Formula Flormidabìl Sandoz din care: 10 miliarde UFC 
Bifidobacterium lactis (BL-04) 7,5 miliarde UFC 
Lactobacillus acidophilus (LA-14) 2 miliarde UFC 
Lactobacillus plantarum (SDZ-11) 0,4 miliarde UFC 
Lactobacillus paracasei (SDZ-22) 0,1 miliarde UFC 
Fructooligozaharide 500 mg 
Lactoferină 20 mg 
UFC: Unități formatoare de colonii 
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