
Склад: пакет-саше, маса вмісту 4 г: ліофілізований концентрат топінамбуру (інулін), ліофілізований концен-
трат яблука (пектин).
Загальна характеристика: інулін це фруктоолігосахарид, що проявляє свої функціональні властивості в 
товстому кишечнику, де повністю засвоюється та гідролізується кишковою мікрофлорою. Являючись пребіоти-
ком, створює живильне середовище для мікрофлори кишечника, нормалізуючи якісний та кількісний склад 
представників нормофлори, попереджає та корегує дисбіоз, знижає рівень ендогенної інтоксикації. В резуль-
таті метаболізму інуліну бактеріями утворюється масляна кислота, що сприяє нормалізації функціонування 
клітин слизової оболонки товстої кишки і підтриманню їх у відповідному стані.
Пектин – полісахарид, що володіє пребіотичними та сорбуючіими властивостями. Сприяє нормалізації 
перистальтики кишечника: володіє обволікаючими і в’яжучіми властивостями, сприятливо впливає на стан 
слизової оболонки всього шлунково - кишкового тракту; очищає від шкідливих речовин; сорбує і виводить 
біогенні токсини, ксенобіотики, анаболіки, продукти метаболізму, а також біологічно шкідливі речовини.
Рекомендації до споживання: рекомендовано дітям від 3 років для нормалізації функціонування органів 
травлення, особливо після прийому антибіотиків. Сприяє нормалізації кишкової мікрофлори, покращенню 
обміну речовин, зниженню маси тіла, нормалізації рівня цукру в крові та холестерину, виведенню токсичних 
речовин з організму. Має загальнозміцнюючі властивості.
Рекомендовано порадитися з лікарем.
Спосіб приготування: вміст одного саше - пакету, розчинити у чверті склянки питної води або додати до 
готових негарячих страв (каші, пюре). Можливо розчиняти у соках, молочних або кисломолочних напоях. 
Готувати безпосередньо перед вживанням.
Спосіб вживання:
– по саше-пакетику дітям віком від 3 до 12 років один раз на день, дітям віком від 12 років двічі на день із 
стравами або напоями;
– дітям віком від 3 до 12 років – по чверті склянки один раз на день, дітям віком від 12 років по чверті склянки 
двічі на день – вранці та ввечері, під час або до вживання їжі.
Термін вживання: 3-4 тижні. В подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем.
Застереження при застосуванні: підвищена особиста чутливість до компонентів, діти до 3 років.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Утилізувати шляхом викидання до сміттєзбірника.
Харчова (поживна) цінність щоденної кількості – 1 саше (4 g(г)): білки – 0,17 g(г),жири – 0,03 g(г), 
вуглеводи – 3.40 g(г).
Енергетична цінність (калорійність) щоденної кількості – 1 саше (4 g(г)): 14,20 kcal(ккал)/59,40 kJ(кДж).
Харчова (поживна) цінність щоденної кількості – 2 саше (8 g(г)): білки – 0.34 g(г),жири – 0,06 g(г), 
вуглеводи – 6.80 g(г).
Енергетична цінність (калорійність) щоденної кількості – 2 саше (8 g(г)): 28.40 kcal(ккал)/118.70 kJ(кДж).
Умови зберігання: за температури від 0°С до 25°С, в захищеному від світла місці, при відносній вологості 
повітря не вище ніж 75%. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.
Форма випуску: пакет-саше з масою вмісту 4 g(г), по 20 шт в коробочці.
Не є лікарським засобом.
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ІНУЛІН-НЕО
концентрат топінамбуру
з вмістом інуліну та пектину
для дітей
Ліофілізований концентрат топінамбуру та яблука для вживання у дитячому віці з трьох років

Добавка дієтична серії “ІННЕО” «Інулін Нео 3» для дітей» яблуко
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