
BIOTIC +                                                      Prospect informativ pentru consumator! 

 

BIOTIC +, plicuri / stick-uri - supliment alimentar 

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile din acest prospect si sa utilizati BIOTIC + de la Mayla® 
Pharmaceuticals, urmarind aceste indicatii pe toata perioada administrarii. Daca medicul, 
nutritionistul sau dieteticianul v-au dat alte idicatii, urmati-le pe acelea. 

BIOTIC + este un supliment alimentar si pentru a obtine cele mai bune rezultate posibile, ar 
trebui utilizat in conformitate cu recomandarile tiparite pe eticheta si pe acest prospect. Daca 
aveti nelamuriri dupa parcurgrea acestor materiale, luati contact cu medicul sau farmacistul 
dumneavoastra. 

BIOTIC + contine 10 sau 20 de plicuri / stick-uri a cate 1,6g fiecare, pentru cate o administrare 
zilnica. Acestea au urmatoarea compozitie: Indulcitor - Xilitol, Inulina, Antiaglomerant – Dioxid 
de Siliciu, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Saccharomyces boulardii, 
Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus, Clorhidrat de 
Piridoxina - Vitamina B6. 

Ce este BIOTIC + de la Mayla® Pharmaceuticals?  

Este o combinatie unica din 10 tulpini diferite de bacterii probiotice (fiecare plic / sticks 
asigurand 5.800.000 unitati formatoare de colonii) ingrediente prebiotice – cu rolul sa 
amelioreze mediul de cultura intestinal pentru aceste tipuri de bacterii – si Vitamina B6 ce 
asigura atat necesarul populatiilor microbiene introduse cat si in funcționarea normală a 
sistemului imunitar. Mai mult, Vitamina B6 contribuie și la: ■Sinteza normală a cisteinei. 
■Metabolismul energetic normal. ■Funcționarea normală a sistemului nervos. ■Metabolismul 
normal al homocisteinei. ■Metabolismul normal al proteinelor și glicogenilor. ■Menținerea 
sănătății psihice. ■Formarea normală a globulelor roșii. ■Funcționarea normală a sistemului 
imunitar. ■Reducerea oboselii și extenuării. ■Reglarea activității hormonale. 

De ce mi-a prescris medicul, dieteticianul sau nutritionistul BIOTIC + de la Mayla® 
Pharmaceuticals?  

Pentru ca el are dovezile sau suspicionează faptul ca flora bacteriana care traieste in intestinele 
dumneavoastra a suferit modificari ca urmare a unei alimentatii sau unui stil de viata deficitar 
sau ca si o consecinta a anumitor tratamente medicale pe care le-ati primis. Astfel, flora 
dumneavoatra actuala, alterata, se poate gasi intr-un conflict cu sistemul imunitar, dereglandu-i 
activitatea. BIOTIC + de la Mayla® Pharmaceuticals vine sa corecteze atat compozitia acestei 
flore microbiene cat si pe cea a mediului intestinal in care aceste bacterii se dezvolta. 

De ce sa aleg in mod deosebit BIOTIC + de la Mayla® Pharmaceuticals?  

Pentru ca toate produsele noastre urmaresc standard inalte de calitate si de siguranta pentru 
consumator. Pentru ca BIOTIC + contine atat tulpinile de bacterii probiotice, cat si elemente 



prebiotice si Vitamina B6. Pentru ca BIOTIC + se administreaza foarte usor la pacientul de 
oricare varsta, fiind un preparat oro- / buco-dispersabil care se dizolva direct in saliva. 

Cum si cat timp se utilizeaza BIOTIC + de la Mayla® Pharmaceuticals?  

Medicul poate recomanda utilizarea de BIOTIC + pe parcursul tratamentelor antibiotice si inca 
7 - 10 zile dupa. Daca medicul, nutritionistul sau dieteticianul v-au dat alte indicatii de utilizarea 
a BIOTIC + in diferite scopuri, urmati-le pe acelea.  

Daca nu va gasiti intr-una dintre cele doua situatii de mai sus, recomandam utilizarea 
preparatului timp de 10 zile consecutive la anumite interval de timp (1 – 6 luni) si neaparat pe 
perioada si inca cel putin o saptamana dupa tratamentele antibiotice. 

Deoarece BIOTIC + de la Mayla® Pharmaceuticals va este prezentat in stickuri orto- / buco-
dispersabile, el se poate lua foarte usor - prin directa dizolvare în gură, fără a fi nevoie de lichide. 
Dacă se preferă totusi, granulele continute de plic pot fi dizolvate într-un lichid sau semisolid care 
nu este cald. Se poate consuma in oricare perioada a zilei, inaintea sau in timpul uneia dintre 
mesele principale. 

Cum mai puteti avea grija de microbiota dumneavoastra intestinala?  

o Urmand o dieta echilibrata si bogata in fibre si fructo-oligo-zaharide. Femeile trebuie 
sa consume 25g de fibre pe zi iar barbatii 32g. 

o Faceti exercitii fizice regulate. Mersul, mersul pe bicicleta si inotul sunt foarte bune. 
o Beti multa apa si lichide fara cafeina. 
o Limitati consumul de cafea si alcool. 
o Nu fumati! 

A nu depasi doza recomandata pentru consumul zilnic. BIOTIC + este un supliment alimentar si 
nu înlocuieste o dieta variata si echilibrata si un stil de viata sanatos.  

A nu se lasa la îndemâna si la vederea copiilor mici. Consumul excesiv poate aduce efecte 
laxative. Fara indicatia medicului, nu este potrivit pentru a fi consumat de copii sau femeile 
însărcinate. A se pastra in ambalajul original, la loc uscat si racoros, la temperaturi cuprinse 
intre 5 - 25°C. 

Producator: Mayla® Pharmaceuticals, Spania  

Detinator notificare si Distribuitor: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL, Bucuresti, 
Luptatorilor 56. Comenzi la: 0721 328509 sau www.depozitbio.ro 

Net: 16g sau 32g (10 sau 20 plicuri x1,6g) 

A se consuma, de preferinta, inainte de sfarsitul lunii lunii.... 

Notificat la SNPMAPS, nr.       / 


