
Kullanma Kılavuzu
Folb�ot�c 30 Kapsülfolbo c

Folb�ot�c® , prob�yot�kler�n altın standartı olan Lactobac�llus Rhamnosus GG ve Akt�f 
Fol�k As�t, Akt�f V�tam�n B6, Akt�f B12 komb�nasyonu �le özell�kle gebel�k önces� ve �lk
tr�mester dönemde, fetüs oluşumunda nöral tüp defekt� r�sk�n� m�n�muma �nd�rerek, anne
ve bebeğ�n bağışıklık s�stem�n� maks�mum sev�yede tutmak �ç�n tasarlanmış özel b�r takv�yed�r.     

FOLBIOTIC Ned�r?

FOLBIOTIC’�n İÇERİĞİNDEKİ AKTİF MADDELERİN ROLÜ?
Folat, hücre büyümes�, bölünmes� ve oluşan DNA hasarlarının onarılması açısından öneml� b�r
v�tam�nd�r. Anne adaylarında asıl kullanım amacı doğacak bebekte nöral tüp defektler�( bey�n ve
omur�l�k �le �lg�l� gel�ş�m bozuklukları) r�sk�n� azaltmaktır. Kılavuzlar nöral tüp defekt�nden korunmak
�ç�n gebe kalmadan dört hafta önce fol�k as�te başlanmasını, �lk 12 hafta devam ed�lmes�n� ve 
günde 400 mcg fol�k as�t �çeren b�r takv�ye kullanmasını önermekted�r.

Prob�yot�k ve Mult�v�tam�n, �lk tr�smterden �t�baren kullanılması prematüre ve düşük doğum tartılı 
bebek doğum r�sk�n� azaltmaya yardımcı olur.

İÇERİK
Folat, P�r�doksal 5'-fosfat, Met�lkobalam�n, V�tam�n D, İyot, Ç�nko, Prob�yot�k M�kroorgan�zma

Lactobac�llus Rhamnosus GG

KONTRENDİKASYONLARI VE YAN ETKİLER
Folb�ot�c Kapsül �le �lg�l� b�l�nen b�r kontrend�kasyon veya yan etk� yoktur.

KULLANIM ŞEKLİ

• FOLBIOTIC’� günün herhang� b�r saat�nde kullanab�l�rs�n�z.
• Hek�m�n�z�n başkaca b�r öner�s� yoksa, günde 1 kapsül almanız öner�l�r. 
• Hek�m�n�z ve/veya eczacınız tarafından öner�len dozda kullanınız.  

FOLBIOTIC hek�m�n�z ve/veya eczacınız tarafından tek başına ya da başka b�r
tedav�ye destek sağlamak amacıyla öner�leb�l�r. 

ÖNEMLİ BİLGİLER
Ambalaj üzer�ndek� son kullanma tar�h�ne d�kkat ed�n�z.

Takv�ye ed�c� gıdalar normal beslenme yer�ne geçemez.

Hastalıkların önlenmes� veya tedav� ed�lmes� amacıyla kullanılmaz.

Tavs�ye ed�len günlük alım dozunu aşmayınız.

Ham�lel�k ve emz�rme dönem� �le hastalık veya �laç kullanılması durumlarında doktorunuza 

danışınız.

SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’n�n altındak� oda sıcaklığında saklayınız. Ser�n ve kuru b�r yerde muhafaza 
ed�lmes� öner�l�r. Çocukların göremeyeceğ� ve er�şemeyeceğ� b�r yerde muhafaza ed�n�z.

FOLBIOTIC 30 kapsül �çeren kutularda sunulmaktadır. 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
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MENŞE ÜLKE
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