
Isento de glúten, conservantes, 
corantes e sabores arti�ciais

Adoçante natural de Stevia

Adequado a crianças e lactentes
Certi�cado GMP, ISO 9001

SUPLEMENTO ALIMENTAR COM ELETRÓLITOS, 
ZINCO, PROBIÓTICOS E PREBIÓTICOS

O zinco contribui para o normal metabolismo dos macronutrientes 
(journal efsa 2010;8(10):1819) e para o normal funcionamento do 
sistema imunitário (journal efsa 2009; 7(9):1229) 

Apresentação
Embalagem com 10 saquetas de 4,5g 

Ingredientes: 
Glucose, Pó de Banana, Citrato Trissódico dihidratado, 
Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Galacto-oligossacarídeos (GOS),
 Gluconato de Zinco, Lactobacillus sp; Bi�dobacterium sp, Glicosídeos de esteviol (adoçante), sabor a 
Banana (aroma).

Indicações
•  Equilibra os �uídos orgânicos e restaura a �ora gastrointestinal, alterados por desidratação.
•  Prevenção da desidratação por excesso de calor, nomeadamente nas crianças e idosos.
•  Vómitos e diarreia.
•  Viagem.
•  Excesso de consumo de Álcool.

Informação destinada exclusivamente aos pro�ssionais de saúde.

Glucose anidra
Extrato de Banana em pó
Citrato trissódico dihidratado
Cloreto de sódio
Cloreto de potássio
Galacto - oligossacarídeos (GOS)
Zinco (sob a forma de gluconato)
Lactobacilos (L. acidophilus, L. rhamnosus, L. plantarum, 
  L. reuteri, L. paracaasei, L. casei)
Bi�dobacterias (B. lactis, B. longum, B. breve, B. infantis)
Licosídeos de esteviol
Sabor de banana

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (UE) nº 1169/2011 do parlamento europeu e do conselho,  
de 25 de outubro de 2011.      ** VRN não estabelecido.      *** Potássio

UFC = Unidades Formadoras de Colónias

1350 mg
500 mg
250 mg
250 mg
150 mg
80 mg
2 mg

6 Biliões de UFC

4 Biliões de UFC
1 mg
Q.B.P.

**
**
**
**

4%***
**

20%
**

**
**
**

Ingredientes TDR
(1 saqueta) % VRN*

Sabor a banana



Toma diária recomendada (TDR): 
Adultos: 1 a 10 saquetas, em intervalos de 8 a 24 horas.
Crianças a partir dos 2 anos: 1 a 10 saquetas, a cada 24 horas, com supervisão de um pro�ssional de 
saúde. 
Deitar o conteúdo de uma saqueta num copo e adicionar 100 ml de água (aproximadamente meio copo 
de água). Agitar a mistura com uma colher até à sua completa dissolução e beber de uma só vez ou em 
pequenos golos. 

Características
A palavra probiótico signi�ca “para a vida” em oposição à ideia de antibiótico “contra a vida”. 
Vários estudos demonstraram a contribuição dos probióticos como benefício para o trato gastrointestinal.
A manutenção de um balanço equilibrado da �ora bacteriana intestinal é fator muito importante para a 
sobrevivência e para uma boa saúde.
Os eletrólitos (sais) têm a capacidade de regular o equilíbrio dos �uidos do nosso organismo. 
A desidratação do corpo provoca um declínio da atividade metabólica que por sua vez ocasiona 
insu�ciente absorção dos componentes nutricionais, tendo como resultado a malnutrição. 

GLUCOSE
A Glucose aumenta cerca de três vezes a absorção de sódio no intestino, corrige o dé�ce energético 
causado pela diarreia e permite a recuperação das funções neuromusculares.

BANANA
A Banana aumenta a energia (13) e torna agradável a toma de Probiolyte por pessoas de todas as idades.

ELETRÓLITOS (Citrato trissódico dihidratado, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio)
Os Eletrólitos reidratam o organismo, restauram os �uídos orgânicos que se perdem com a sua 
distribuição no organismo, apoiam as funções essenciais às contrações musculares e à respiração, e 
diminuem os sintomas da diarreia. (1-4)
A composição em eletrólitos segue as mais recentes recomendações da OMS e da UNICEF.

PREBIÓTICOS [Galacto – oligossacarídeos (GOS)]
Os Prebióticos estimulam o crescimento, manutenção e a atividade das bactérias da �ora intestinal. 
A boa biodisponibilidade de prebióticos é condição indispensável para a recuperação e manutenção de 
uma �ora intestinal bené�ca, quer qualitativamente como quantitativamente.

ZINCO 
O Zinco atua no sistema imunitário, melhora o transporte de água e de eletrólitos ao nível intestinal, e 
reduz a severidade e a duração da diarreia. (9-12)
O dé�ce em zinco agravado pela diarreia, enfraquece as defesas imunitárias humorais e celulares. 
O zinco contribui para o normal metabolismo dos macronutrientes e para um bom desempenho do 
sistema imunitário. O zinco ajuda a melhorar a atividade enzimática, por isso é recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

PROBIÓTICOS 
[Lactobacilos (L. acidophilus, L. rhamnosus, L. plantarum, L. reuteri, L. paracaasei, L.casei) (15) ]
[Bi�dobacterias (B. lactis, B. longum, B. breve, B. infantis) (16) ]
Os Probióticos restauram a �ora intestinal bacteriana, inibem o desenvolvimento das bactérias 
patogénicas, auxiliam na absorção dos nutrientes, diminuem a duração da diarreia e reduzem os efeitos 
secundários dos antibióticos. (5-8)
A �ora intestinal é um fator importante da saúde imunitária e varia sensivelmente ao longo da vida, da 
primeira infância à terceira idade, diferindo também nos diferentes segmentos do trato intestinal.
Bactérias intestinais saudáveis antagonizam a proliferação das patogénicas e dos fungos (Candida, etc.)

Informação destinada exclusivamente aos pro�ssionais de saúde.



Interações
Evitar todos os alimentos, sólidos ou líquidos, que possam estar implicados no desencadear ou agravar do 
processo diarreico.

Contra-indicações
Se tiver doença renal ou problemas renais, se tomar medicamentos para o coração ou para a tensão 
arterial ou se estiver grávida ou tiver quaisquer outros problemas de saúde, informe-se conversando com 
o seu pro�ssional de saúde antes de tomar PROBIOLYTE.

Efeitos indesejáveis
Não são conhecidos efeitos indesejáveis da toma de PROBIOLYTE, que pode ser considerada uma 
composição com elevado per�l de segurança.

Advertências
Consulte imediatamente o seu médico se os vómitos ou a diarreia persistirem durante mais de 12 horas 
em crianças com menos de 3 anos.

Recomendações
Respeitar a quantidade de água recomendada (100 ml). Deve ser diluído apenas em água e não em leite 
ou sumos. A solução tem de ser consumida no prazo de 6 horas, desde que guardada no frigorí�co ou em 
3 horas quando mantida à temperatura ambiente. Não deve ser excedida a dose diária recomendada. Os 
suplementos alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem de um 
modo de vida saudável. Se estiver grávida, a amamentar, a tomar medicamentos ou tiver algum 
condicionamento médico, consulte o seu médico assistente antes de tomar este produto. Não 
recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação. 
O produto deve ser mantido fora do alcance e da vista das crianças. Conservar em local fresco e seco 
abaixo de 25°c.
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