
FUNCTIONAL PROBIOTICS 

Hersteller / Producent:“VITAWAY” LLC
0010,Republic of Armenia,Yerevan, 
Vardanants str., lane 2,bldg 4/39
Narum Lab Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
www.mynarum.com
Exklusiver Betriebspartner / Wyłączny dystrybutor:
DOGenesis GmbH
Mainzer Str. 3
97277 Neubrunn
Telefon: +49 - (0)9307 - 98830
E-Mail: mrrobertfranz@gmail.com

Kapseln / Kapsułek 200 mg
60

Nettogewicht / Masa netto: 12 g

Bereichert die Darmflora mit lebenden Kulturen des einzigartigen 
Bakteriums Lactobacillus acidophilus Er-2 Stamm 317/402 Narine     

Wzbogaca mikroflorę jelitową o żywe kultury unikatowej bakterii 
Lactobacillus acidophilus Er-2 szczep 317/402 Narine     

Nahrungsergänzungsmittel
Suplement diety
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                Das Nahrungsergänzungsmittel "Narum" in Kapseln dient der Erhaltung 
der Zusammensetzung und biologischen Aktivität der normalen Darmmikro�ora bei 
Kindern und Erwachsenen.

Das Produkt wird empfohlen:
• bei der notwendigen Ergänzung der Darmbakterien�ora mit  
  Lactobacillus acidophilus-Bakterien,
• bei andauerndem Stress.

Bestandteile: Lactobacillus acidophilus Er-2 Stamm 317/402 Narine, Geliermittel: 
Gellangummi, Glasiermittel: Hydroxypropylmethylcellulose.
Empfohlene Tagesportion:
- Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: 2–3 Kapseln 3 x täglich,
- Kinder im Alter zwischen 6–12 Jahren: 1 Kapsel 3 x täglich,
- Kinder im Alter zwischen 3–6 Jahren: 1 Kapsel 2 x täglich,

Einnahmedauer: Für eine optimale Wirkung wird empfohlen, das Produkt 5–6 
Wochen lang einzunehmen.
Anwendung: Die "Narum CAPS“ Kapseln sollten 15–20 Minuten vor den Mahlzeiten 
mit ½ Glas eines zimmerwarmen Getränks eingenommen werden (vorzugsweise mit 
Milch, sofern keine Unverträglichkeit von Milchprodukten besteht). Eine Kapsel kann 
man ö�nen und in einem Getränk au�ösen. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge 
darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel darf nicht als Ersatz 
für eine abwechslungsreiche Ernährung dienen. Nicht verwenden bei 
Überemp�ndlichkeit gegen Bestandteile des Produktes. Die Einnahme des Produktes 
in der Schwangerschaft und Stillzeit sollte in Absprache mit einem Arzt erfolgen.
Lagerbedingungen: An einem kühlen Ort bei einer Temperatur
höchstens + 10 °C außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. 
Nur während des Transports darf es bei Raumtemperatur gelagert werden.
Mindesthaltbarkeitsdatum: Datum seitlich an der Verpackung. 
Nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Haltbarkeitsdatum verwenden.

Czas przyjmowania: dla optymalnego efektu zaleca się przyjmować przez 5-6 
tygodni.
Sposób użycia: Kapsułki "Narum CAPS " należy przyjmować 15-20 minut przed 
posiłkami z ½ szklanki napoju o temperaturze pokojowej (najlepiej z mlekiem, 
poza przypadkami nietolerancji produktów mlecznych). Można otworzyć 
kapsułkę i rozpuścić jej zawartość w napoju. Nie należy przekraczać zalecanej 
porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako 
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie spożywać przy nadwrażliwości na 
składniki produktu. Kobiety w ciąży i karmiące powinny spożywać preparat po 
konsultacji z lekarzem.
Warunki przechowywania: Przechowywać w chłodnym miejscu w 
temperaturze nie wyższej niż + 10 °C w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Tylko na czas transportu może być przechowywany w temperaturze pokojowej.
Najlepiej spożyć przed końcem: data na boku opakowania. Nie należy 
stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Zalecana porcja dzienna:
- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2-3 kapsułki 3 razy dziennie,
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 kapsułka 3 razy dziennie,
- Dzieci w wieku od 3 do 6 lat 1 kapsułka 2 razy dziennie,

Lactobacillus
acidophilus Er-2 Stamm
317/402 Narine

4 x 108 CFU*                              6 x 108 CFU*                            12 x 108 CFU*                          18 x 108 CFU*

Masa netto: 12 g |  60 Kapsułek Nettogewicht:: 12 g |  60 Kapseln

2 Kapseln / Kapsułki                 3 Kapseln / Kapsułki                6 Kapseln / Kapsułek              9 Kapseln / Kapsułek

Eine Kapsel enthält mindestens 2 x 108 CFU* an lebenden Bakterien.
*CFU – Colony Forming Unit – koloniebildende Einheit

W jednej kapsułce znajduje się nie mniej niż 2 x 108 CFU* żywych bakterii.
*CFU – Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię bakterii

Zusammensetzung der empfohlenen Tagesportion / Skład zalecanej porcji dziennej::

               Suplement diety "Narum" w kapsułkach służy do utrzymania 
składu i aktywności biologicznej normalnej mikro�ory jelitowej u dzieci 
i dorosłych.

Produkt jest wskazany:
• przy potrzebie uzupełnienia �ory bakteryjnej jelit o bakterie
   Lactobacillus Acidophilus,
• przy długotrwałym stresie.

Składniki: Lactobacillus acidophilus Er-2 szczep 317/402 Narine, substancja 
żelująca: guma gellan, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza.


