
Kaleidon 60  

 

Το Kaleidon 60 είναι ένα προβιοτικό συµπλήρωµα διατροφής που περιέχει το 
στέλεχος Lactobacillus  rhamnosus GG.  To συγκεκριµένο προβιοτικό στέλεχος 
αποτελεί το “Gold standard” στο χώρο των προβιοτικών µε πάνω από 700 διεθνή 
δηµοσιευµένα άρθρα, πάνω από 300 µελέτες και µελέτες ασφαλείας.  

Το Kaleidon 60: 

• ∆ιατηρεί και ανανεώνει τη φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου1 
• ∆ρα προληπτικά κατά της διάρροιας από τη λήψη αντιβιοτικών2 
• Προλαµβάνει και συµβάλλει στην αντιµετώπιση της διάρροιας που οφείλεται 

σε ιογενείς λοιµώξεις (π.χ. γαστρεντερίτιδα, λοιµώξεις από ροταϊό)3 
• Καταπραΰνει τα συµπτώµατα του Συνδρόµου Ευερέθιστου Εντέρου4 

Κάθε συσκευασία Kaleidon 60 περιέχει 20 «ανοιγόµενες» κάψουλες. Κάθε κάψουλα 
περιέχει τουλάχιστον 6 δισεκατοµµύρια ζώντα κύτταρα Lactobacillus rhamnosus GG  

Είναι κατάλληλο για ηλικίες 3+ 
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Συνιστώµενη για ηµερησία κατανάλωση δόση και τρόπος χορήγησης 

1 κάψουλα την ηµέρα. 

Καταπιείτε την κάψουλα όπως είναι ή ανοίξτε την και διαλύστε το περιεχόµενό της σε 
νερό ή άλλο κρύο ή χλιαρό υγρό (π.χ. χυµό ή γάλα). Είναι προτιµότερο να το πάρετε 
κατά τη διάρκεια των γευµάτων σας. 

Συνθήκες Φύλαξης 

Το προϊόν περιέχει ζωντανά βακτήρια ζύµωσης του γάλακτος, ευαίσθητα στη 
θερµότητα. Εποµένως,  συνιστάται να αποφεύγετε η έκθεσή του σε πηγές 
θερµότητας ή σε απότοµες µεταβολές της θερµοκρασίας. ∆ιατηρείται µακριά από το 



φως και κατά προτίµηση σε θερµοκρασία κάτω των 25ο C. Η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος αναφέρεται σε κλειστή άθικτη συσκευασία, καλά διατηρηµένη. 

Συστατικά 

µαλτοδεξτρίνη, κάψουλα: υδροξυπροπυλο-µεθυλο-κυτταρίνη, ζωντανή καλλιέργεια 
ζύµωσης του γάλακτος [Lactobacillus rhamnosus GG* (ATCC 53103)], αντι-
συσσωµατικός παράγοντας: στεατικό µαγνήσιο φυτικής προέλευσης, χρωστική ουσία: 
Ε171. Χωρίς γλουτένη.   

*Κατά τη διάρκεια της παραγωγής του Lactobacillus rhamnosus GG, χρησιµοποιείται 
ένα παράγωγο καζεϊνης, το οποίο στα αποτελέσµατα της ανάλυσης του τελικού 
προϊόντος, δεν ανιχνεύεται. 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΝΤΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Ανά 100 g Σύνθεση ανά ημερήσια δόση: 

Μία Κάψουλα 

Lactobacillus rhamnosus GG 2 X 10
12

 CFU  
 
     6 x 10

9
 CFU 

 

Κάθε κάψουλα περιέχει  όχι λιγότερο από 6 δισεκατοµµύρια ζώντα κύτταρα 
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103). Αυτή η περιεκτικότητα  είναι εγγυηµένη 
µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως του σωστά αποθηκευµένου προϊόντος. 

Προειδοποιήσεις 

Να µη γίνεται υπέρβαση της συνιστώµενης ηµερήσιας δόσης. 

Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατο 
µίας ισορροπηµένης δίαιτας. 

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης 
νόσου. Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό 
φαρµακευτική αγωγή ή αντιµετωπίζετε προβλήµατα υγείας. Μην το λαµβάνετε για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς να συµβουλευτείτε τον γιατρό σας. 

Να φυλάσσεται µακριά από τα µικρά παιδιά. 

 

 

 

 

 

 


