
 
TribioDR. bakterie kwasu mlekowego: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus, Bifidobacterium lactis; dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
medycznego 
postać: kapsułki, 20 kapsułek w opakowaniu 
opis: TribioDR. to probiotyk w postaci kapsułek zawierający szczepy bakterii probiotycznych. Jedna 
kapsułka zawiera 1,6 x 109 CFU bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus, Bifidobacterium lactis; produkt przeznaczony jest dla dzieci oraz dla osób 
dorosłych 
CFU (- jednostka formowania kolonii (ang. Colony Forming Unit) 

producent: DIATHER Sp. z o.o. Sp. K, 00-114 Warszawa ul. Twarda 1/14 
wskazania: TribioDr. w kapsułkach jest przeznaczony do stosowania u dzieci oraz u osób dorosłych w 
celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zaburzeń układu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii, 
w celu odbudowania fizjologicznej flory jelitowej, wspomagająco przy leczeniu biegunek wirusowych 
oraz biegunek bakteryjnych, dla zachowania prawidłowej pracy jelit i wspomagania procesu trawienia 
oraz przy wystąpieniu tzw. biegunki podróżnych lub profilaktycznie poprzez stabilizację i korzystne 
oddziaływanie na florę jelitową 
przeciwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu 
ważne informacje: produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego 
produkt nie zawiera białka mleka krowiego, laktozy, kazeiny, sacharozy oraz glutenu; może więc być 
stosowany u osób, które nie tolerują tych składników 
zalecane dawkowanie: dzieci: 1 kapsułka dziennie; dorośli: 1 kapsułka dziennie 
sposób przyjmowania: kapsułkę należy połknąć i popić szklanką zimnego lub letniego płynu; zawartość 
kapsułki można również wysypać na łyżeczkę i wymieszać w niewielkiej ilości letniego płynu (mleka, 
jogurtu, przegotowanej wody ), a następnie podać do wypicia  
sposób przechowywania: TribioDr. należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C  
działanie: TribioDr. to preparat probiotyczny zawierający bakterie kwasu mlekowego: Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Bifidobacterium lactis; zastosowanie 
preparatu: zmniejszenie ryzyka wystąpienia zaburzeń układu pokarmowego w trakcie i po 
antybiotykoterapii, odbudowa fizjologicznej flory jelitowej, wspomagająco przy leczeniu biegunek 
wirusowych oraz biegunek bakteryjnych, dla zachowania prawidłowej pracy jelit i wspomagania 
procesu trawienia oraz przy wystąpieniu tzw. biegunki podróżnych lub profilaktycznie poprzez 
stabilizację i korzystne oddziaływanie na florę jelitową 
przeznaczenie: dla dzieci i dorosłych 
składniki (1 kapsułka): jedna kapsułka zawiera 1,6 x 109 CFU* bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus 
acidophilus 43,75%, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 12,5%, Bifidobacterium lactis 43,75%  



 


