
 

 

Protectis® Junior 
Lactobacillus reuteri Protectis 

 Vitamine D3 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
Protectis® Junior is een voedingssupplement.  
 
De natuurlijke darmflora kan door diverse omstandigheden gewijzigd worden (zwangerschap, reizen, 
stress, gebruik van geneesmiddelen - in het bijzonder gebruik van antibiotica, ...).  
Door de aantasting van de darmflora kan ook de darmfunctie negatief beïnvloed worden. 
 
Lactobacillus reuteri Protectis is een bacterie die van nature aanwezig is in het menselijk lichaam, meer 
bepaald in het spijsverteringskanaal. Lactobacillus reuteri Protectis maakt deel uit van de natuurlijke 
darmflora. 
 
Vitamine D3 draagt bij tot het behoud van de goede werking van het immuunsysteem. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
De dosering bedraagt 1 kauwtablet per dag.  
Protectis® Junior wordt aangeraden voor kinderen van 3 tot 12 jaar. 
Er bestaat eveneens Protectis® Adult in een aangepaste dosering voor volwassenen en adolescenten 
(vanaf 12 jaar). 
Protectis® Junior kan veilig gebruikt worden bij zwangere vrouwen en tijdens de borstvoeding. 
De kauwtabletten hebben een aangename sinaasappelsmaak. 
Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van 
een gezonde levensstijl gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. 
 
PRESENTATIE 
Doos met 14, 30 of 60 kauwtabletten. 
 
HOUDBAARHEID 
Vermeld op de verpakking. 
Enkel verkrijgbaar bij de apotheker. 
 
VERDELER 
Eurogenerics 
Division NeoCare  
Heizel Esplanade b22 
B - 1020 Brussel 
 
INGREDIENTENLIJST 
Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri Protectis®) (108 levende cellen per kauwtablet) / 
Cholecalciferol (Vitamine D3 ) (10 µg per kauwtablet) / Vulstof: Isomalt (E953) / Zoetstof: Xylitol (E967) 
/ Palmolie / Antiklontermiddel: Calciumstearaat (E470) / Aroma: Sinaasappelsmaakstof / 
Smaakversterker: Citroenzuur watervrij (E330). 
Protectis® Junior bevat geen lactose en kan zodoende gebruikt worden door personen met lactose-
intolerantie.  
Protectis® Junior kan gebruikt worden door diabetespatiënten. 
 
NETTOGEWICHT 
Verpakking van 14 kauwtabletten: 6,3 g 
Verpakking van 30 kauwtabletten: 13,5 g 
Verpakking van 60 kauwtabletten: 27,0 g 
 
BEWARING 
Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren. 
Buiten het bereik van jonge kinderen houden. 
 
Notificatienummer: NUT/AS 972/4 


