
з полуничним
смаком

Що таке ENTitis? 
Продукт ENTitis містить в своєму складі специфічний штам Streptococcus salivarius K12 у формулі
Bactoblis® і вітамін D, який сприяє правильній роботі імунної системи.
Entitis є єдиним пероральним продуктом у Польщі, що містить штам S. salivarius K12  у формулі 
Bactoblis® , який колонізує ротову порожнину та носоглотку. Винахід штаму K12 - це результат більш 
ніж 30-річної роботи вчених.1-4

Штам S. salivarius K12 має сертифікат безпеки GRAS (Generally Recognized As Safe), визнаний Амери- 
канським Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами.

СКЛАД: наповнювач: ізомальт; Streptococcus salivarius K12 (молоко); 
засіб проти злипання: магнієві солі жирних кислот; ароматизатор; 
холекальциферол (вітамін D).

Діюча речовина 

Вітамін D 

Streptococcus salivarius K12 

Рекомендована добова доза: 1 пакетик 

5 мкг (200 МО) [100% RWS*] 

1 x 109 (1 млрд) CFU** 

*RWS – % Довідкове Значення Споживан- 
ня (для дорослих) 
**CFU – колонієутворююча одиниця. 
Bactoblis® є зареєстрованим товарним 
знаком Pharmextracta S.P.A. і 
ліцензований виключно Bluestone 
Pharma GmbH. 

Для кого призначений ENTitis 
ENTitis рекомендується для всіх дітей старше 3 років та дорослих, особливо:
• особам, які перебувають у великих скупченнях людей (дитячий садок, школа, робота),
• з метою поповнення мікрофлори ротової порожнини  та носоглотки,
• з метою підтримки організму в осінньо-зимовий період.

ENTitis практична інформація 
Рекомендована добова доза:
1 пастилка в день протягом мінімум 3 місяців.
Не перевищувати рекомендованої добової дози.

Спосіб використання: 
Пастилку слід приймати перед сном після чищення зубів, щоб протягом ночі штам міг ефективно 
колонізувати ротову порожнину та носоглотку.
Пастилку слід повільно смоктати приблизно 5 хвилин до повного її розчинення. Щоб забезпечити 
максимально тривалий контакт діючої речовини зі слизовою оболонкою горла, пастилки не слід 
розжовувати ані ковтати. 

для дітей старше 3 років та дорослих

дієтична добавка

 ®

з м'ятним
смаком



Дізнайтеся незвичайну історію відкриття штаму 
Streptococcus salivarius K12, що міститься 
в дієтичних добавках ENTitis. 

Дізнайтеся Дізнайтеся 
Streptococcus salivariusStreptococcus salivarius
в дієтичних добавках ENTitis. в дієтичних добавках ENTitis. 

цік авинка

*K12 означає Streptococcus salivarius K12
Bactoblis® є зареєстрованим товарним знаком Pharmextracta S.P.A. і ліцензований виключно Bluestone Pharma GmbH. 

Професор помітив, що один хлопчик 
був надзвичайно стійким. 

Професор відправився в лабораторію, 
закрив штам в унікальній формулі Bactoblis® 

і помістив його в продукт ENTitis.
Тепер кожна дитина може приймати К12. 

Достатньо однієї пастилки/пакетика ENTitis в день! 

Він почав шукати відповіді на 
питання – чому? І виявилося, 
що хлопчик має загадковий 

штам К12. 

Виявляється, що цей унікальний штам має 
лише 2% людей у світі. Професор довго 

думав, що робити, щоб він став доступним 
для інших дітей. 

иинн

Більше 30 років тому професор Джон Тегг (John Tagg) 
з Нової Зеландії зробив надзвичайне відкриття. 

Не пити відразу після прийому. 
Не приймати разом з антибіотиком і продуктами з антибактеріальною дією.
Слід пам'ятати, що збалансоване харчування і правильний спосіб життя мають важливе значення.

ENTitis є єдиним продуктом у Польщі, що містить штам S. salivarius K12 в унікальній формулі Bactoblis® 
– результат більш ніж 30-річної роботи вчених.

Умови зберігання:
Зберігати в сухому недоступному для дітей місці, при кімнатній температурі до 25°C. 
Захищати від світла. 
30 пастилок для смоктання po 810 мг
Вага нетто: 24,3 г

Країна походження Streptococcus salivarius K12: 
Нова Зеландія 



Доступні продукти лінії ENTitis: 

ENTitis baby
порошок в пакетиках 
з банановим або полуничним смаком 
30 штук – для немовлят старше 6 місяців та дітей 

ENTitis
пастилки для смоктання 
з м'ятним смаком 
30 штук – для дітей старше 3 років та дорослих 

ENTitis
пастилки для смоктання 
з полуничним смаком 
30 штук – для дітей старше 3 років та дорослих 

Детальніша інформація про продукти знаходиться 
на сторінці www.ENTitis.pl 
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