
Probiotyki dla dzieci



Dzieci do 1 roku życia

Przybliżamy zastosowanie probiotyków dla zdrowia dzieci 
w różnych przypadkach - w profilaktyce, w przypadku infekcji

wirusowej, antybiotykoterapii oraz obniżonej odporności. 
 

W każdym z przypadków zostało podane zalecane spożycie
danego probiotyku.

 

Dzieci od 1 do 3 lat

Dzieci od 3 do 7 lat

GRUPY WIEKOWE:



Dzieci do 1 roku życia

PROFILAKTYKA
OMNi-BiOTiC® Panda  to przebadany synbiotyk dla niemowląt od pierwszego dnia
życia. Został skomponowany z trzech szczepów bakteryjnych o immunologicznie
udowodnionym działaniu. Został również wzbogacony o indywidualnie dobraną
hipoalergiczną pożywkę prebiotyczną.

OMNI-BIOTIC® PANDA ZOSTAŁ STWORZONY Z MYŚLĄ 
O NAJMŁODSZYCH DZIECIACH, SZCZEGÓLNIE TYCH NARAŻONYCH 
NA CZYNNIKI RYZYKA:

 
urodzonych cięciem cesarskim,
obciążonych ryzykiem atopowego zapalenia skóry,
po przebytych antybiotykoterapiach,
niemowlęta niekarmione piersią,
po dłuższym pobycie w szpitalu,
z rozpoznaną alergią pokarmową. 

ZALECANE SPOŻYCIE

dodać do butelki z mlekiem (koniecznie temperatura >39°C)
wetrzeć go dziecku w buzię lub podać za pomocą pipety
można nałożyć na brodawkę sutkową.

Należy rozpuścić proszek w małej ilości wody, poczekać minimum 10 minut (czas
aktywacji),  a następnie:

Zalecaną porcję można rozłożyć na kilka podań. 

Dzieci spełniające przynajmniej jeden w powyższych warunków: 
OMNi-BiOTiC® Panda jeden raz dziennie cała saszetka (minimum 8-12 tyg.).

Dzieci nienarażone na czynniki ryzyka wymienione powyżej: 
OMNi-BiOTiC® Panda jeden raz dziennie pół saszetki (minimum 4-8 tyg.).

Sposób podania:

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PANDA/24
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PANDA/24


Dzieci do 1 roku życia

INFEKCJA WIRUSOWA
Jedynym produktem, który wspiera dzieci do pierwszego roku życia jest OMNi-BiOTiC®
Panda.

Jest to przebadana kompozycja szczepów bakteryjnych, mających działanie
przeciwwirusowe. Suplementacja mamy to naturalny sposób przekazywania
mikrobioty dziecku, a skuteczność mikrobiologiczna przekazanych bakterii jest taka
sama.

ZALECANE SPOŻYCIE

Dziecko: OMNi-BiOTiC® Panda jeden raz dziennie cała saszetka.

Mama: OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 dwa razy dziennie 1 saszetka w okresie
trwania infekcji.

JEDNAK W PRZYPADKU, GDY DZIECKO KARMIONE JEST PIERSIĄ,
WARTO BY MAMA ROZPOCZĘŁA SUPLEMENTACJĘ OMNI-BIOTIC®
PRO-VI 5.

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PANDA/24


Dzieci do 1 roku życia

ANTYBIOTYKOTERAPIA 
Wczesna antybiotykoterapia jest jedną z najczęściej wymienianych przyczyn rozwoju
astmy oraz alergii pokarmowych u dzieci. Rozwój bakterii patologicznych w tak
młodym organizmie jest szczególnie niebezpieczny, dlatego właściwa asekuracja jelita
jest tak istotna. Niestety nie każdy probiotyk ma odpowiednie właściwości.

ZALECANE SPOŻYCIE

W trakcie antybiotykoterapii:

OMNi-BiOTiC® AAD10 dwa razy dziennie 1/2 saszetki w dwugodzinnym
odstępie od przyjęcia antybiotyku. 

OMNI-BIOTIC® AAD10 TO PRZEBADANY NAUKOWO SYNBIOTYK,
KTÓRY MOŻNA STOSOWAĆ U DZIECI JUŻ OD 3 MIESIĄCA ŻYCIA.
SZCZEGÓLNIE ZALECA SIĘ JEGO STOSOWANIE PRZY ZAKAŻENIU
CLOSTRIDIUM DIFICILE.

Po antybiotykoterapii:

OMNi-BiOTiC® AAD10: po zakończonej kuracji antybiotykiem, przyjmować
1/2 saszetki jeszcze przez 7-14 dni.

Po skończonej antybiotykoterapii i suplementacji OMNi-BiOTiCR AAD 10,
warto uzupełnić mikrobiotę jelitową OMNi-BiOTiC® Panda -
rekomendujemy stosować 1 saszetkę, 1 raz dziennie min. 4 tygodnie.

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-10-AAD-10-saszetek/26
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-10-AAD-10-saszetek/26
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-10-AAD-10-saszetek/26
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-10-AAD-10-saszetek/26


Dzieci do 1 roku życia

OBNIŻONA ODPORNOŚĆ
Pierwszą linią obrony błon śluzowych jest nasza mikrobiota, bytująca na bogatym 
w immunoglobuliny śluzie wydzielniczym. Im niższa ilość dobroczynnych
mikroorganizmów oraz ubogi w komórki immunologiczne skład śluzu, tym słabsza
odporność dziecka. Prowadzi to do zbyt częstych i długich infekcji.

Stosowanie OMNi-BiOTiC® Panda dostarcza dziecku szczepy bakteryjne, które nie
tylko zapobiegają rozwojowi alergii oraz atopii, ale także są dobrymi mieszkańcami
błon śluzowych. Skutecznie podnoszą ilość bakterii oraz stwarzają optymalne
warunki wzrostu dla innych dobroczynnych bakterii, które dopiero pojawiają się 
w młodym organizmie.

W związku z tym, warto, aby mama suplementowała się pro- i prebiotykami,
szczególnie OMNi-BiOTiC® 6 i OMNi-LOGiC® IMMUNE, który jest specjalistycznym
prebiotykiem poprawiającym właściwości śluzówkowego układu immunologicznego
(GALT) człowieka. Dzięki wsparciu GALT, mama w mleku przekazuje więcej komórek  
 i składników odpornościowych dziecku.

KARMIENIE PIERSIĄ JEST NAJLEPSZĄ METODĄ PRZEKAZYWANIA
MIKROBIOTY DZIECKU.

ZALECANE SPOŻYCIE

Dziecko:
OMNi-BiOTiC® Panda dwa razy dziennie po pół saszetki do trzeciego
miesiąca życia, a następnie dwa razy dziennie cała saszetka.

Mama karmiąca:
OMNi-BiOTiC® 6 raz dziennie 1 miarka (2g) lub 1 saszetka (3g) rano na
czczo. 

OMNi-LOGiC® Immune dwa razy dziennie 1 porcja – rozpuszczona w
wodzie lub napoju, przyjmowana niezależnie od posiłków. Uwaga: nie łączyć
z OMNi-BiOTiC® 6 w tym samym momencie.

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PANDA/24
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-LOGiC-IMMUNE/21
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-LOGiC-IMMUNE/21


Dzieci do 1 roku życia

KOLKI
Kolka – czym jest ten niegroźny, lecz bardzo nieprzyjemny objaw? To ból brzuszka
wywołany nadmiernym skurczem lub rozdęciem jelit, objawiający się nagłym
gwałtownym płaczem, podkurczaniem nóżek i rączek, nie ustępujący po zmianie
pozycji. Dzieci cierpiące na kolki średnio płaczą dodatkowo ok. 180 minut dziennie. 

Najczęstszą przyczyną są alergeny pokarmowe przekazywane z mlekiem matki,
nieprawidłowa pozycja karmienia lub składniki pokarmowe w mleku
modyfikowanym. 

Tu z pomocą przychodzi OMNi-BiOTiC® Panda, którego suplementacja u dzieci z
kolkami, zredukowała czas kolkowego płaczu do ok. 40 minut na dobę.

ZALECANE SPOŻYCIE

Dziecko:
OMNi-BiOTiC® Panda 1 raz dziennie 1 saszetka, przez 3 miesiące lub 
do ukończenia 6 miesiąca życia dziecka, jednak nie krócej niż 4 tygodnie.

JEDNAK GŁÓWNYM POWODEM KOLEK JEST NIEDOJRZAŁOŚĆ
PRZEWODU POKARMOWEGO WRAZ Z MIKROBIOTĄ JELITOWĄ. 

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PANDA/24
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PANDA/24


Dzieci do 1 roku życia

ALERGIE/ATOPIE
Coraz większa ilość dzieci rodzi się z obciążeniem alergiczno-atopowym, światowe
statystyki donoszą, że w krajach wysokorozwiniętych to aż 30% noworodków.
Zaburzenia układu immunologicznego wywołującego alergie, są spowodowane przez
nadreaktywne cytokiny prozapalne IL-5 i IL-13 to substancje przekaźnikowe, które
możemy właściwe wyregulować dzięki odpowiednim szczepom bakteryjnym
zawartym w OMNi-BiOTiC® PANDA.

Międzynarodowo uznane badanie „PANDA Study” Dr. L. Niers potwierdziło
skuteczność tego preparatu i wpływ objawów u znacznej grupy badanych niemowląt.

OMNI-BIOTIC® PANDA ZOSTAŁ STWORZONY Z MYŚLĄ I NA
POTRZEBY DZIECI NARAŻONYCH NA ALERGIE I ATOPOWE
ZAPALENIE SKÓRY.

ZALECANE SPOŻYCIE

Przy narażeniu obciążeniem rodzinnym:
Mama w ciąży: OMNi-BiOTiC® Panda 1 dziennie x 1 saszetka – ostatnie
dwa miesiące ciąży 

Dziecko z rozpoznaną alergią lub atopią:
OMNi-BiOTiC® Panda 2x1 saszetka – przynajmniej 3 miesiące lub do
ukończenia 1 roku życia.

dodać do butelki z mlekiem (koniecznie temperatura >39°C)
wetrzeć go dziecku w buzię lub podać za pomocą pipety
można nałożyć na brodawkę sutkową.

Należy rozpuścić proszek w małej ilości wody, poczekać minimum 10 minut (czas
aktywacji),  a następnie:

Zalecaną porcję można rozłożyć na kilka podań. 

Sposób podania:

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PANDA/24
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PANDA/24


Dzieci od 1 do 3 lat
PROFILAKTYKA
Pierwsze 1000 dni życia dziecka to z perspektywy kształtowania mikrobioty jelitowej
kluczowy moment. W tym czasie zainicjowane zmiany we wzorcach mikrobioty mogą
zmienić przyszłość naszego dziecka na lata.

OMNi-BiOTiC® 6 to synbiotyk wzmacniający rdzenny mikrobiom człowieka. Dobrane
w nim szczepy stymulują śluzówkowy układ odpornościowy GALT, odpowiedzialny za
ochronę organizmu przed zbyt łatwym przenikaniem patogenów chorobowych do
organizmu. Synergia szczepów działa redukcyjnie na nietolerancje pokarmowe,
zmniejsza zmiany skórne wywołane alergiami i wyrzutem histaminy.

JEST ŚWIETNĄ KONTYNUACJĄ PROBIOTYKOTERAPII DLA DZIECI,
KTÓRE BYŁY NARAŻONE NA CHOCIAŻBY JEDEN Z PONIŻSZYCH
CZYNNIKÓW RYZYKA: 

urodzonych cięciem cesarskim,
obciążonych ryzykiem atopowego zapalenia skóry,
po przebytych antybiotykoterapiach,
niemowlęta niekarmione piersią,
po dłuższym pobycie w szpitalu,
z rozpoznaną alergią pokarmową. 

ZALECANE SPOŻYCIE

Jeżeli dziecko nie chce wypić roztworu, należy rozpuścić OMNi-BiOTiC® 6 w niedużej
ilości wody, odczekać nieco dłuższy czas aktywacji i ewentualnie dodać go do
ulubionego napoju dziecka (40°C), np. mleko, herbata, sok.

Dzieci spełniające przynajmniej jeden w powyższych warunków: 
OMNi-BiOTiC® 6 jeden raz dziennie pół porcji – pół łyżeczki dołączonej do
opakowania lub 1/3 saszetki (minimum 8-12 tygodni).

Dzieci nienarażone na czynniki ryzyka wymienione powyżej: 
OMNi-BiOTiC® 6 jeden raz dziennie pół porcji – pół łyżeczki dołączonej do
opakowania lub 1/3 saszetki (minimum 4-8 tygodni).

Sposób podania:

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28


Dzieci od 1 do 3 lat

INFEKCJA WIRUSOWA
Instytut AllergoSan rekomenduje dla tej grupy wiekowej OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5. Jest
to kompozycja dedykowana do skutecznej walki z różnego rodzaju wirusami
oddechowymi, takimi jak RSV (wirus oddechowy) czy wirus grypy A, a także z wirusami
przewodu pokarmowego tzw. rotawirusami oraz przeciw wirusom zapalnym i
wirusom przewodu pokarmowego.

ZALECANE SPOŻYCIE
OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 dwa razy dziennie pół saszetki w trakcie infekcji
oraz następnie raz dziennie 1 saszetka przez kilka dni po zakończeniu
infekcji.

https://omni-biotic.pl/badania-i-rozwoj/institut-allergosan/
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PRO-VI-5-14-saszetek/30


Dzieci od 1 do 3 lat

ANTYBIOTYKOTERAPIA
Odpowiednia asekuracja jelit oraz możliwość przywrócenia mikrobiomu do jego
właściwego stanu po antybiotykoterapii to podstawowe zadania synbiotyku 
OMNi-BiOTiC® AAD 10.

Zaleca się stosowanie OMNi-BiOTiC® AAD 10 w trakcie trwania antybiotykoterapii
oraz do 14 dni po jej zakończeniu. Następnie warto również wesprzeć mikrobiotę
dziecka stosowaniem OMNi-BiOTiC® 6 przez minimum 4 tygodnie. Pozwoli to
uniknąć zaburzeń odporności oraz późniejszych powikłań po przebytych
antybiotykoterapiach prowadzących do alergii, nietolerancji pokarmowych oraz
chorób autoagresywnych.

OMNi-LOGiC® Fibre to źródło niezbędnego włókna błonnika rozpuszczalnego 
i nierozpuszczalnego, które wpływają na plastykę stolca poprawiając wypróżnienia.
Jego właściwości sprawdzą się przy zaparciach oraz biegunkach. Dodatkowo
wspomaga pracę jelit oraz odżywia dobroczynne bakterie jelitowe.

ZALECANE SPOŻYCIE

W trakcie antybiotykoterapii: 
OMNi-BiOTiC® AAD10 dwa razy dziennie po pół saszetki w dwugodzinnym
odstępie od przyjęcia antybiotyku. Po zakończonej kuracji antybiotykiem,
przyjmować 1/2 saszetki jeden raz dziennie, przez kolejne 7-14 dni.

OMNi-LOGiC® Fibre 2 razy dziennie 0,5 porcji w przypadku uporczywych
biegunek w trakcie antybiotykoterapii, zalecamy dodać do posiłku lub napoju.

Po antybiotykoterapii:
OMNi-BiOTiC® 6 jeden raz dziennie pół porcji – pół łyżeczki dołączonej do
opakowania lub 1/3 saszetki (minimum 4 tygodnie).

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-10-AAD-10-saszetek/26
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-10-AAD-10-saszetek/26
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-LOGiC-FIBRE/18
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-10-AAD-10-saszetek/26
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-LOGiC-FIBRE/18
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PANDA/24
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PANDA/24


Dzieci od 1 do 3 lat

OBNIŻONA ODPORNOŚĆ

Od pierwszego roku życia z powodzeniem można rozpocząć suplementację OMNi-
BiOTiC® 6, którego działanie ma wyraźny wpływ na śluzówkowy układ
odpornościowy GALT. Słabej jakości mikrobiom jelitowy, który może być efektem
cięcia cesarskiego lub przebytych antybiotykoterapii, potrzebuje długotrwałego
wsparcia, minimum 12 tygodni.

Przy skrajnym upośledzeniu funkcji mikrobiomu jelitowego, warto rozważyć
dodawanie do płynnych pokarmów niewielkich ilości specjalistycznego błonnika
OMNi-LOGiC® IMMUNE, którego właściwości wzmacniają barierę jelitową oraz
odżywiają prozdrowotne bakterie takie jak bifido- i lactobakterie odpowiedzialne za
kształtowanie odporności GALT.

OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 to specjalista od walki z infekcjami wirusowymi, dlatego jego
suplementacja powinna być rozważona w okresie zwiększonego ryzyka na
zachorowanie.

ZALECANE SPOŻYCIE

OMNi-BiOTiC® 6 dwa razy dziennie pół porcji – pół łyżeczki dołączonej do
opakowania lub 1/3 saszetki (minimum 8-12 tyg.).

W trakcie zwiększonego ryzyka na infekcje wirusowe: 
OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 raz dziennie pół saszetki przez minimum 2
tygodnie. Porcję OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 przyjmować w zamian za jedną 
z dwóch porcji OMNi-BiOTiC® 6, jeśli dziecko przyjmuje go 2 razy.

Doraźnie: 
OMNi-LOGiC® IMMUNE dwa razy dziennie 1/3 porcji – nie dłużej niż 2
miesiące regularnego spożywania. Można przyjmować niezależnie od
posiłków lub w trakcie, dodając do picia lub pożywienia, nawet tego
podawanego na ciepło np. kaszka.

JEST TO SZCZEGÓLNIE ISTOTNE ZE WZGLĘDU NA KSZTAŁTOWANIE
SIĘ MIKROBIOMU CZŁOWIEKA W PIERWSZYCH 1000 DNIACH
ŻYCIA.

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-LOGiC-IMMUNE/21
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PRO-VI-5-14-saszetek/30
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PRO-VI-5-14-saszetek/30
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PRO-VI-5-14-saszetek/30
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-LOGiC-IMMUNE/21


Dzieci od 1 do 3 lat

ZAPARCIA
Problemy z wypróżnieniem są jednym z częstszych problemów u dzieci. Nie do końca
wykształcony mikrobiom dziecka, rozszerzanie diety oraz psychologiczny aspekt
rozwojowy to najczęstsze powody zaparć u dzieci. 

OMNi-LOGiC® FIBRE to źródło niezbędnego włókna błonnika rozpuszczalnego i
nierozpuszczalnego, które zmiękczają stolec i ułatwiają wypróżnienia. Dodatkowo
wspomagają pracę jelit oraz odżywiają dobroczynne bakterie jelitowe. 

ZALECANE SPOŻYCIE

OMNi-LOGiC® FIBRE – 2 razy dziennie po pół porcji do momentu
uregulowania wypróżnień, jednak nie dłużej niż 3 miesiące. 

Jeżeli w tym czasie nie udało się uporać z zaparciami, należy skonsultować
się z dietetykiem lub lekarzem, w celu poszukania innej przyczyny.

SĄ BEZPIECZNE DLA DZIECI JUŻ OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA.

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-LOGiC-FIBRE/18
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28


Dzieci od 1 do 3 lat

ALERGIE/ATOPIE
Zdrowo urodzone dziecko to wielkie szczęście dla rodziców, niestety obecne wyniki
badań wskazują, że wraz z wiekiem pojawiają się „samoistnie” objawy alergii. Bardzo
duże badania kanadyjskich naukowców, łączy przebyte antybiotykoterapie, ubogi
skład mikrobiomu jelit lub przyjmowanie leków z grupy inhibitorów pompy
protonowej z wystąpieniem alergii lub astmy u zdrowych dzieci do 5 roku życia.

Reakcje alergiczne angażujące przeciwciała IgE-zależne, nie zostaną całkowicie
zniesione, lecz poprawa jakości mikrobioty jelitowej znacząco wpływa na redukcję
objawów.

ZALECANE SPOŻYCIE

OMNi-BiOTiC® PANDA – 1 dziennie x 1 saszetka (przez 8-12 tygodni).

Po dwóch tygodniach stosowania Pandy, należy dołączyć do suplementacji
wieczorną porcję OMNi-BiOTiC® 6.

OMNi-BiOTiC® 6 - 1 dziennie x 0,5 porcji (1mg), przez min. 8-12 tygodni.

Suplementacja powinna być uzupełnieniem właściwej diety 
i ukierunkowanego leczenia. Natomiast długość proponowanej
suplementacji powinna być rozważana indywidualnie u każdego dziecka.  

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28


OMNi-BiOTiC® 6 raz dziennie pół porcji – pół łyżeczki dołączonej do
opakowania lub 1/3 saszetki, przez minimum 4-8 tygodni. 

Warto powtarzać suplementację przynajmniej raz do roku w okresie przesileń
pogodowych.

MikroSan raz dziennie, 10ml / kubek wody 
(można połączyć z innym niegorącym napojem).

OMNi-BiOTiC® 6 to synbiotyk wzmacniający mikrobiom rdzenny człowieka.
Znajdujące się w nim odpowiednio wyselekcjonowane szczepy stymulują śluzówkowy
układ odpornościowy GALT, odpowiedzialny za ochronę organizmu przed zbyt
łatwym przenikaniem patogenów chorobowych do organizmu. 

Synergia szczepów działa redukcyjnie na nietolerancje pokarmowe, a także zmniejsza
zmiany skórne wywołane alergiami i wyrzutem histaminy. Jest świetną kontynuacją
probiotykoterapii dla dzieci urodzonych cesarskim cięciem oraz dla dzieci zdrowych,
w celu wzmocnienia mikrobiomu jelitowego.

Wyciągi z ziół oraz substancje postbiotyczne to dobroczynne składniki zawarte w
wyjątkowym MikroSanie, który może być unikalnym wsparciem przewodu
pokarmowego. Składniki ukierunkowane na dbanie i oczyszczanie jelit zawarte w tym
ziołowym ekstrakcie są nie tylko smaczną i zdrową, alternatywą dla kolorowych
napojów ale także będą wspierać nabłonek jelit przed rozszerzającą się dietą bogatą
w barwniki, cukry proste i konserwanty, która zaczyna pojawiać się w menu wielu
dzieci.  

Dzieci od 3 do 7 lat

PROFILAKTYKA

ZALECANE SPOŻYCIE

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28


Dzieci od 3 do 7 lat

INFEKCJA WIRUSOWA

OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 to kompozycja przeznaczona do skutecznej walki z różnego
rodzaju wirusami:

Doskonale sprawdza się w domowych apteczkach, szczególnie polecany przy
pojawieniu się pierwszych objawów infekcji u dzieci.

ZALECANE SPOŻYCIE

OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 dwa razy dziennie 1 saszetka w trakcie infekcji 
oraz raz dziennie 1 saszetka przez kilka dni po zakończeniu infekcji.

oddechowymi, takimi jak RSV oraz wirus grypy A, 
wirusami przewodu pokarmowego, tzw. rotawirusami 
z wirusami zapalnymi przewodu pokarmowego. 



Dzieci od 3 do 7 lat

ANTYBIOTYKOTERAPIA 

Odpowiednia asekuracja jelit oraz możliwość przywrócenia mikrobiomu do jego
właściwego stanu po antybiotykoterapii to podstawowe zadania synbiotyku OMNi-
BiOTiC® AAD 10. Częste powikłania po antybiotykoterapii, takie jak biegunka, ból
brzucha, brak apetytu, nudności bądź wymioty są wyraźnym sygnałem, informującym
nas o zaburzeniach mikrobiomu.

W związku z tym warto wesprzeć mikrobiotę dziecka stosowaniem OMNi-BiOTiC® 6
przez minimum 4 tygodnie po zakończeniu terapii OMNi-BiOTiC® AAD 10. Jeżeli nie
była to pierwsza terapia dziecka, warto także zadbać o beztlenowe dobroczynne
bakterie jelitowe. Tu polecamy zastosowanie specjalistycznych prebiotyków OMNi-
LOGiC® Immune (przy obniżonej odporności) lub OMNi-LOGiC® Fibre (przy
utrzymujących się zaburzeniach wypróżniania tj. biegunkach lub zaparciach).

USTĄPIENIE OBJAWÓW PO WŁĄCZENIU PROBIOTYKOTERAPII JEST
ZADAWALAJĄCE, JEDNAK ABY SKUTECZNIE ODBUDOWAĆ
UTRACONĄ MIKROBIOTĘ, POTRZEBNE JEST JESZCZE KILKA
TYGODNI, A NAWET MIESIĘCY REGENERACJI.

ZALECANE SPOŻYCIE

W trakcie antybiotykoterapii:

OMNi-BiOTiC® AAD 10 dwa razy dziennie 1 saszetka w dwugodzinnym
odstępie od przyjęcia antybiotyku. Po zakończonej kuracji antybiotykiem,
przyjmować 1 saszetkę jeden raz dziennie, przez kolejne 7-14 dni.

OMNi-LOGiC® Fibre dwa razy dziennie 3/4 porcji w przypadku
uporczywych biegunek w trakcie antybiotykoterapii, zalecamy dodać do
posiłku lub napoju.

OMNi-BiOTiC® 6 jeden raz dziennie pół porcji - pół łyżeczki dołączonej do
opakowania lub 1/3 saszetki (minimum 4 tygodnie).

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-10-AAD-10-saszetek/26
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-10-AAD-10-saszetek/26
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-LOGiC-IMMUNE/21
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-LOGiC-FIBRE/18
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-10-AAD-10-saszetek/26
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-LOGiC-FIBRE/18
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PANDA/24


Dzieci od 3 do 7 lat

OBNIŻONA ODPORNOŚĆ

Rdzeń mikrobiologiczny dzieci od 3 roku życia jest już ukształtowany, jednak wciąż
pozostaje do zagospodarowania nisza, jaką jest bardzo szybko rosnące jelito. Dobrze
ugruntowany mikrobiom będzie się powielał i odpowiednio kolonizował, ale słaby
mikrobiom pozostawi wiele przestrzeni bakteriom patologicznym. W związku z tym
dalsze wspieranie jelit jest jak najbardziej zalecane.

Instytut AllergoSan rekomenduje kilkutygodniową suplementację OMNi-BiOTiC® 6
oraz doraźną OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5. Natomiast dzieci powyżej 6 roku życia mogą
regularnie przyjmować również OMNi-LOGiC® IMMUNE, który będzie wspierać ich
barierę jelitową oraz śluzówką odporność GALT.

ZALECANE SPOŻYCIE

OMNi-BiOTiC® 6 dwa razy dziennie (1 porcja rano i pół porcji wieczorem).

W trakcie zwiększonego ryzyka na infekcje wirusowe: 
OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 raz dziennie 1 saszetkę przez minimum 2 tygodnie.
Porcję OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 przyjmować w zamian za jedną z dwóch
porcji OMNi-BiOTiC® 6, jeśli dziecko przyjmuje go 2 razy.

OMNi-LOGiC® IMMUNE dwa razy dziennie pół porcji – mimimum 2
miesiące regularnego spożywania. Można przyjmować niezależnie od
posiłków lub w trakcie, dodając do picia lub pożywienia, nawet tego
podawanego na ciepło np. kaszka.

https://omni-biotic.pl/badania-i-rozwoj/institut-allergosan/
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PRO-VI-5-14-saszetek/30
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-LOGiC-IMMUNE/21
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PRO-VI-5-14-saszetek/30
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-PRO-VI-5-14-saszetek/30
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-LOGiC-IMMUNE/21


Dzieci od 3 do 7 lat

ZAPARCIA
Dość monotonne nawyki żywieniowe oraz mała ilość spożywanej wody mogą
przyczyniać się do zaparć trwających nawet kilka dni. Na dłuższą metę jest to
niebezpieczna tendencja, gdyż w młodych jelitach tworzą się kieszonki, w których
zalega stolec, przyczyniając się do dolegliwości przewodu pokarmowego.

OMNi-LOGiC® FIBRE to źródło niezbędnego włókna błonnika rozpuszczalnego
i nierozpuszczalnego, które zmiękczają stolec i ułatwiają wypróżnienia. Dodatkowo
wspomaga pracę jelit oraz odżywia dobroczynne bakterie jelitowe

MikroSan to postbiotyk wspierający oczyszczanie jelit. Jest bogaty w roślinne
składniki, które poprawiają metabolizm i przyczyniają się do właściwego trawienia
pokarmów oraz sprzyjają regulacji wypróżnień, nie tylko u najmłodszych.    

ZALECANE SPOŻYCIE

OMNi-LOGiC® FIBRE dwa razy dziennie po 1 porcji do momentu
uregulowania wypróżnień, jednak nie dłużej niż 3 miesiące. 

Jeżeli w tym czasie nie udało się uporać z zaparciami, należy skonsultować
się z dietetykiem lub lekarzem, w celu poszukania innej przyczyny.

MikroSan raz dziennie, 10-15 ml / kubek wody.

JEST TO BEZPIECZNE UZUPEŁNIENIE DEFICYTÓW BŁONNIKA
POKARMOWEGO DLA DZIECI JUŻ OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA.

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28


Dzieci od 3 do 7 lat

ALERGIE/ATOPIE
Ten przedział wiekowy może zaskoczyć rodziców, ponieważ około 5 roku życia
organizm dochodzi do swoistego rodzaju dojrzałości immunologicznej, dzięki czemu
wiele alergiczno-atopowych zmian zanika. 

Jednakże w tym samym czasie pojawia się wiele samoistnych reakcji alergicznych 
o nieznanej etiologii. Hipoteza higieny, mówiąca o zbyt higienicznym stylu życia dzieci
i zbyt ubogiej mikrobiologicznie diecie, coraz częściej staje się realną przyczyną
rozwoju tego rodzaju chorób. 

ZALECANE SPOŻYCIE

Przed spożyciem przeczytaj uważnie skład naszych produktów, aby upewnić
się, że żaden ze składników nie jest na „czarnej liście” Twojego dziecka.
Mimo że skład OMNi-BiOTiC® jest możliwe hipoalergiczny, rozwijające się
nietolerancje i alergie potrafią także rozwinąć się na te składniki.

OMNi-BiOTiC® 6: dwa razy dziennie x 0,5 porcji (przez 8-12 tygodni).

Po dwóch tygodniach stosowania OMNi-BiOTiC® 6, można dołączyć do
suplementacji OMNi-LOGiC® IMMUNE lub OMNi-LOGiC® FIBRE, które jako
błonniki będą dbać o beztlenową florę bakteryjną.

OMNi-LOGiC®: jeden raz dziennie x 1 porcja. Stosować przez kilka dni 
i robić kilkudniowe przerwy np. na weekend odstawiać (8-12 tygodni 
w powyższym rozkładzie porcji wystarczy 1 opakowanie). 
Po 6 roku życia nie potrzeba stosować przerw w suplementacji. 

Suplementacja powinna być uzupełnieniem właściwej diety 
i ukierunkowanego leczenia. Natomiast długość proponowanej
suplementacji powinna być rozważana indywidualnie u każdego dziecka.  

NIEZMIENNIE INWESTYCJA W MIKROBIOTĘ DZIECKA,
ODPOWIEDNIĄ DIETĄ, PRO- I PREBIOTYKAMI JEST KLUCZOWA.

https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28
https://sklep.omni-biotic.pl/pl/p/OMNi-BiOTiC-6-60-gram/28


 Jeśli masz jakiekolwiek pytania, 
zapraszamy do kontaktu:

PRODUKTY OMNI-BIOTIC® TO ZDROWIE 
DLA CIEBIE I CAŁEJ TWOJEJ RODZINY!

 
JEŚLI CHCESZ POGŁĘBIĆ WIEDZĘ NA TEMAT JELITA 
I DZIAŁANIA NASZYCH PRODUKTÓW, ZAPRASZAMY

DO ZAJRZENIA NA NASZEGO BLOGA:
WWW.OMNI-BIOTIC.PL/BLOG

 
INFO@OMNI-BIOTIC.PL

+48 735 587 221

EKSPERCI ZDROWIA JELIT

OFICJALNY DYSTRYBUTOR OMNI-BIOTIC® W POLSCE:
EUBIOSIS SP.  Z  O.O. ,  UL.  NOWATORÓW 31/4 
80-298 GDAŃSK

https://www.instagram.com/omni_biotic_polska/
https://www.youtube.com/channel/UCOfJ9q2HMNyrcWroce6u4xw
https://www.facebook.com/omnibioticpolska
https://omni-biotic.pl/blog/

