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Дієтична добавка, що містить живу культуру мікроорганізмів Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 та 

вітамін B2, з підсолоджувачем. 

          Дієтична добавка «АУСАК» рекомендована до вживання при дисбактеріозі, спричиненому 

вживанням антибіотиків, що супроводжується діареєю та метеоризмом. Saccharomyces boulardii 

належать до непатогенних мікроорганізмів, що здатні жити в умовах кислого середовища шлунку та 

протистояти протеолізу. Культура мікроорганізмів Saccharomyces boulardii діє в якості тимчасової 

мікрофлори, захищає кишківник та підтримує його належне функціонування, здатна відновлювати 

нормальну кишкову мікрофлору. Пробіотик Saccharomyces boulardii діє шляхом секреції коротко-

ланцюгових жирних кислот (КЛЖК), які покращують середовище кишківника, або у разі лікування 

антибіотиками, сприяють швидкому відновленню бактеріальної мікрофлори після завершення 

лікування. Оскільки мікроорганізми Saccharomyces boulardii відносяться до класу дріжджових грибів, 

вони не руйнуються під дією антибіотиків і є єдиним пробіотиком, який можна вживати в поєднанні з 

антибіотиками. Вітаміни групи B діють в якості біологічних каталізаторів, необхідних для активації 

ферментів, які відіграють ключову роль для правильного клітинного росту та розвитку. За нормальних 

умов вітаміни виробляються бактеріальною мікрофлорою, отже їх вживання є необхідним при 

порушенні функціонування нормальної мікрофлори кишківника. 

Склад: культури мікроорганізмів Saccharomyces boulardii - 5 млрд. КУО (на момент виробництва), 

вітамін В2 - 1,4 мг; допоміжні речовини: сорбітол (Е420), мальтодекстрин, ароматизатор натуральний, 

сукралоза (Е955), діоксид кремнію 

Застереження: діти, вагітність та період лактації, індивідуальна підвищена чутливість до компонентів 

добавки. Не перевищувати рекомендованої добової дози. Передозування може викликати пронос. 

Дієтична добавка не є заміною збалансованого і різноманітного харчування та здорового способу 

життя. 

Вживати: дорослим приймати по 1 саше на добу, вміст 1 саше розчинити у 200 мл води. Перед 

вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем. 

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці за температури (15-25)°C у сухому, захищеному 

прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці. 
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