
Kaleidon hydro 

 

Το Kaleidon hydro είναι ένα διαιτητικό τρόφιµο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς  που 
περιέχει ένα συνδυασµό ηλεκτρολυτών και του προβιοτικού στελέχους 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. Ακόµα οι ηλεκτρολύτες που περιέχονται στο 
Kaleidon hydro ακολουθούν τα πρότυπα του ESPGHAN του Eυρωπαϊκού 
Παιδιατρικού Οργανισµού Γαστεντερολογίας, Ηπατολογίας και ∆ιατροφής.  

Το Kaleidon hydro:  

• ∆ρα αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια κατά των συµπτωµάτων της οξείας 
διάρροιας1 

• Προστατεύει από την αφυδάτωση που προκαλείται από διάρροια και έµετο2 
• Συµβάλλει στην επαναφορά της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου3 

Κάθε συσκευασία Kaleidon hydro περιέχει 6 διπλά φακελάκια –ένα φακελάκι 
προβιοτικών & ένα µε ηλεκτρολύτες. Κάθε φακελάκι προβιοτικών περιέχει 5 
δισεκατοµµύρια ζώντα κύτταρα Lactobacillus rhamnosus GG. 

Είναι κατάλληλο για ηλικίες 3+ 

Έχει ευχάριστη γεύση µπανάνα! 
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Συνιστώµενη δόση και τρόπος χορήγησης  

Χρησιµοποιήστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας. Για την ορθή χρήση του προϊόντος, 
συνιστάται η συµβουλή του γιατρού σας. ∆ιαλύστε το περιεχόµενο του φακελίσκου Α 
και του φακελίσκου Β σε περίπου 200 ml νερό. 

Συστατικά  

Φακελάκι µε µεταλλικά άλατα: δεξτρόζη, κιτρικό νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο 
νάτριο, άρωµα µπανάνας, γλυκαντικό: σουκραλόζη. Φακελάκι µε ζωντανά κύτταρα: 
µαλτοδεξτρίνη, ζωντανή καλλιέργεια ζύµωσης του γάλακτος Lactobacillus rhamnosus 
GG* (ATCC 53103). 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. 

 

∆ιατροφικά Στοιχεία ανά 100 g Ανά δόση (1 
διπλό 

φακελάκι) 

% 
ΣΗΠ/δόση 

 
mm
ol/L 

Ενεργειακή αξία 1338.0 kJ 
315.0 kcal 

87.0 kJ 
20.5 kcal 

  

Λίπη 
εκ των οποίων Κορεσµένα 

0.01 g 
 

0.01 g 

0.001 g 
 

0.001 g 

  

Υδατάνθρακες 
εκ των οποίων σάκχαρα  

78.67 g 
 

40.76 g 

5.350 g 
 

2.772 g 

  

∆ιατροφικές ίνες 0.50 g 0.034 g   
Πρωτεΐνες 0.20 g 0.014 g   
Αλάτι 
εκ των οποίων Νάτριο 

10.13 g 
 

4.05 g 

0.689 g 
 

0.275 g 

  
 

60 
Ανόργανες ουσίες 
Χλώριο 
Κάλιο 
Κιτρικό άλας 

 
3.88 g 
2.31 g 
7.94 g 

 
264.0 mg 
157.3 mg 
540.1 mg 

 
33 
8 
* 

 
37 
20 
14 

Lactobacillus GG Περιεκτικότητα 
σε ζωντανά 

κύτταρα 
 

73.5 bn CFU
  

Περιεκτικότητα 
σε ζωντανά 

κύτταρα 
 

5 bn CFU 

  

*δεν έχει προκαθοριστεί η ΣΗΠ (ΣΗΠ = Συνιστώµενη Ηµερήσια Ποσότητα) Ο αριθµός 
των ζωντανών κυττάρων αναφέρεται στο σωστά αποθηκευµένο προϊόν. 

 

Συνθήκες Φύλαξης 

Tο προϊόν περιέχει ζωντανά βακτήρια ζύµωσης του γάλακτος, ευαίσθητα στη 
θερµότητα. Εποµένως,  συνιστάται να αποφεύγετε την έκθεση  σε πηγές θερµότητας 
ή σε απότοµες µεταβολές της θερµοκρασίας. ∆ιατηρήστε 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. 

Προειδοποιήσεις  

Προσοχή, το προϊόν  πρέπει να χρησιµοποιείται υπό ιατρική επίβλεψη. Το προϊόν 
δεν ενδείκνυται ως αποκλειστική πηγή διατροφής. Μην χρησιµοποιείτε σε παιδιά 
ηλικίας κάτω των 3 ετών, καθώς το προϊόν περιέχει σουκραλόζη.  

Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως υποκατάστατο µίας 
ισορροπηµένης δίαιτας. Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, 
βρίσκεστε υπό φαρµακευτική αγωγή ή αντιµετωπίζετε προβλήµατα υγείας. Να 
φυλάσσεται µακριά από τα µικρά παιδιά. 

 


