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Склад: маса живої активної культури Bifidobacterium bifidum – не менше 5•107 КУО у 

флаконі; 

 допоміжні речовини: цукор кристалічний (сахароза), натрію цитрат, декстран. 

 

Ефект Біфідумбактерину визначають живі біфідобактерії, що володіють антагоністичною 

активністю відносно широкого спектру патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів. 

Використання Біфідумбактерину забезпечує перевагу біфідофлори у мікробіоценозі і тим 

самим сприяє нормалізації діяльності шлунково-кишкового тракту, поліпшенню обмінних 

процесів, попередженню розвитку затяжних форм кишкових захворювань, підвищенню 

неспецифічної резистентності організму. 

 

Рекомендації щодо вживання.  

Біфідумбактерин застосовується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як джерело 

активної культури Bifidobacterium bifidum дітям від народження та дорослим: 

- при кишкових дисфункціях (здуття, метеоризм, нудота, діарея), що виникли на тлі порушень 

кишкової мікробіоти; 

- після перенесеної антибактеріальної терапії для сприяння відновленню композиції 

мікробіоти кишечника; 

- дітям з діатезом та іншими проявами алергії, при порушеннях кишкових функцій.  

 

Спосіб вживання та рекомендована добова доза. 

Вживати внутрішньо у вигляді розчину за 15-20 хв до прийому їжі. Для розчинення слід 

використовувати кип'ячену воду кімнатної температури (20-25 ºС). Не розчиняти у гарячій 

воді. Немовлятам розчин Біфідумбактерину можна давати безпосередньо перед годуванням. 

Неприпустиме  зберігання Біфідумбактерину після розчинення. 

 

Добові дози для дорослих та дітей залежно від віку:  

- дітям до 6 місяців: по 1 флакону 1 раз на добу; 

- дітям від 6 місяців: по 1 флакону 1-2 рази на добу;  

- дітям від 12 років та дорослим – по 1 флакону 2 рази на добу. 

Доза може бути змінена за рекомендацією лікаря.  

 

Тривалість вживання. 

- для попередження розвитку порушень мікробіоти кишечника – 1-2 тижні; 

- для корекції порушень мікробіоти кишечника – 3-4 тижні. 

При необхідності курс прийому Біфідумбактерину можна повторити. 

 

Застереження. Не вживати при індивідуальній чутливості до компонентів добавки дієтичної.  

Не перевищувати зазначену рекомендовану дозу для щоденного споживання. 

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Перед прийомом добавки слід проконсультуватися з лікарем. Не є лікарським засобом. 

 

Термін придатності: 1 рік 
 

Умови зберігання.  

Зберігати в оригінальній упаковці виробника у сухому, захищеному від світла місці при 

температурі від 2 до 8 ºС. 

Допускається кінцевому споживачу зберігання в оригінальній упаковці протягом 1 місяця при 

температурі не вище 25 ºС. 

Зберігати у недоступному для дітей місці. 



 

Форма випуску. Порошок або пориста маса для приготування розчину у флаконі. По 10 

флаконів в упаковці.  

 

Назва та повна адреса виробника. ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна, 09100, Київська обл., 

м. Біла Церква, вул. Київська, 37. Тел. (044) 277-36-10. 

 


