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                      Molimo vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego što počnete koristiti lijek. 

• Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate. 
• Ako imate dodatna pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku. 
• Ovaj  lijek propisan je Vama osobno i nemojte ga davati drugim osobama. Može im naškoditi čak i ako su njihovi simptomi isti kao vaši. 
• Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.	  

	  
	  
	  

 
NORMIA kapsule 
LGG® BB-12® 
 
 NORMIA vrećice 
LGG® BB-12® 
 

 
Sastojci u jednoj kapsuli:  
Tvari za povećanje volumena: maltodekstrin, mikrokristalična celuloza; hipromeloza, bakterijske kulture Lactobacillus rhamnosus 
GG, LGG® i Bifidobacterium, BB-12®, silicijev dioksid (E551), magnezijev stearat, bojilo: titanov dioksid (E171). 
 
Sastojci u jednoj vrećici:  
Tvari za povećanje volumena: obrano mlijeko u prahu, bezvodna glukoza, inulin, saharoza, maltodekstrin, bakterijske kulture 
Lactobacillus rhamnosus GG, LGG® i Bifidobacterium, BB-12®, silicijev dioksid E (551). 
 
Probavni sustav ima nezamjenjivu ulogu u funkcioniranju cijelog organizma, a stanice crijevne sluznice imaju značajan obrambeni 
potencijal. Neophodan čimbenik u probavnom sustavu je i crijevna mikroflora koju čini oko 500 različitih vrsta bakterija. 
 
Što je Normia? 
Normia je dodatak prehrani namijenjen odraslima, djeci, trudnicama i dojiljama. 
 
Normia sadrži posebno odabrane bakterijske kulture Lactobacillus rhamnosus GG® i Bifidobacterium, BB-12® u količini od 108-1010 
živih bakterija sposobnih za umnožavanje. 
LGG® i BB-12® spadaju među najbolje istražene sojeve, posebno kada se govori o djeci i trudnicama. 
 
Kako se primjenjuju Normia kapsule? 
Odrasli: 
• 2-3 kapsule dnevno, dok traju smetnje, a potom nastaviti s 1 kapsulom dnevno tijekom najmanje 2 tjedna. 
 
Djeca do 12 godina: 
• 2 kapsule dnevno dok traju smetnje, a potom nastaviti s 1 kapsulom dnevno tijekom najmanje 2 tjedna. 
 
Kod uzimanja antibiotika uzeti 2 kapsule dnevno, a potom nastaviti s 1 kapsulom tijekom jednog tjedna. 
Normiu uzeti tijekom ili nakon jela. Kod primjene više kapsula dnevno, popiti ih u razmaku od 2 do 3 sata.  
Kod istovremene uporabe Normie i antibiotika popiti ih u razmaku od najmanje 2 sata. 
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Kako se primjenjuju Normia vrećice? 
Odrasli : 
• 2-3 vrećice dnevno, dok traju smetnje, a potom nastaviti s 1 vrećicom dnevno tijekom najmanje 2 tjedna. 
 
Djeca do 12 godina: 
• 2 vrećice dnevno dok traju smetnje, a potom nastaviti s 1 vrećicom dnevno tijekom najmanje 2 tjedna. 
 
Kod uzimanja antibiotika uzeti 2 vrećice dnevno, a potom nastaviti s 1 vrećicom tijekom jednog tjedna. 
Normiu koristiti tijekom ili nakon jela. Sadržaj vrećice istresti u tekućinu ili u hranu sobne temperature.  
Kod primjene više vrećica dnevno, popiti ih u razmaku od 2 do 3 sata.  
Kod istovremene uporabe Normie i antibiotika popiti ih u razmaku od najmanje 2 sata. 
 
Proizvodi: 
JGL d.d., Pulac bb, 51000 Rijeka, Hrvatska, temeljem licencije dobivene od Chr.Hansen A/S. LGG je trgovačka marka tvrtke Valio. 
 
Zemlja porijekla: Danska 
 
Napomene: 
Čuvati od dohvata male djece. 
Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. 
Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. 


