
SORBEX® МАЛЮК інструкція 
Склад 

Комплект 10 подвійних пакетиків (саше) 

Пакетик (Саше) №1 

Пакетик (Саше) №2 

Пакетик (Саше) №1 містить: активні інгредієнти діоктаедричний смектит – 3г; 

допоміжні речовини: олігофруктоза, ванілін, діоксид кремнію (Е 551), стеарат магнію (Е 
470). 

Пакетик (Саше) №2 – (2,005 г) містить: високоефективна комбінація живих 
пробіотичних бактерій. (Bifidobacterium longum infantis, Lactobacillus acidophilus, 
Streptococcus thermophilus)8-не менше 1,0 10 КУО/г 

допоміжні речовини: олігофруктоза, діоксид кремнію (Е 551), стеарат магнію (Е 470). 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Має комбіновановану дію – сприяє детоксикації та регуляції функції кишечнику. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
За рекомендацією лікаря у якості функціонального харчового продукту з метою 
профілактики та пом’якшення перебігу гострої і хронічної діареї та метеоризму, 
запальних захворювань шлунку і кишечнику, дисбактеріозу різного походження (у тому 
числі, під час лікування антибіотиками, при гастроентериті, коліті). Сприяє сорбції та 
виведенню з організму патогенних мікроорганізмів, токсинів, шлункових газів, солей 
жовчних кислот і регуляції діяльності мікрофлори шлунково-кишкового тракту. 

Протипоказання 
Індивідуальна чутливість до будь-якого компоненту; кишкова непрохідність. 

Спосіб застосування та дози 
Прийом слід розпочинати з саше №1! Для досягнення максимального ефекту прийом 
Саше№1 і Саше№2 необхідно чергувати, а інтервал між прийомами Саше №1 і Саше №2 
повинен складати не менше 1,5 години. Вміст кожного саше слід розчинити у 50 мл 
кип’яченої води, охолодженої до кімнатної температури, ретельно перемішати перед 
вживанням до повного розчинення. 



Грудного віку: від народження до 1 року та дітям раннього віку – від 1 до 3 
років: добова доза складає одне Саше №1 і одне Саше №2; кожне саше слід розчинити 
в окремій пляшечці з водою (застосовують протягом доби). 

Між прийомами пляшечки з розчинами необхідно зберігати в холодильнику при 
температурі (4±2)°С. 

Перед вживанням пляшечку необхідно ретельно збовтати та підігріти на водяній бані до 
кімнатної температури. 

Дітям віком від 3 років і старше та дорослим: вживати по одному Саше №1 3 рази на 
добу, чергуючи з Саше №2, що вживається також 3 рази на добу. 

Слід приймати по 0,5 саше №1 – 3 рази на добу, чергуючи з прийомом 0,5 саше №2 – 3 
рази на добу. 

У випадках гострої діареї разова доза прийому Саше №2 в перші два дні може бути 
збільшена вдвічі. 

Рекомендований курс прийому складає до 7 днів. Перед застосуванням 
рекомендована консультація лікаря. 

Увага! Для приготування розчинів використовувати питну воду гарантованої безпеки та 
якості. Неприпустиме використання питної води з колодязів та каптажних джерел. 

Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендовану добову дозу, не слід 
використовувати, як заміну повноцінного харчування. 

Умови зберігання 

Зберігати в оригінальній упаковці за температури 4-25°С у сухому, захищеному від світла 
та недоступному для дітей місці. «Без ГМО». 

Реєстраційні дані 

Торговельне найменування. «Сорбекс® Малюк». 

Основні речовини. Діоктаедричний смектит – 3г. Комплекс живих пробіотичних бактерій – 
не менше 1,0х10? КУО/г. 

Форма випуску та упаковка. Саше. По 10 подвійних саше (№ 1 та № 2) упаковані в 
картонну пачку. 
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