
Co to jest ENTitis?
Produkt ENTitis zawiera w swoim składzie specy�czny szczep Streptococcus salivarius 
K12 w formule Bactoblis® oraz witaminę D, która przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego.
ENTitis to jedyny w Polsce doustny produkt, w którego skład wchodzi szczep 
S. salivarius K12, w formule Bactoblis® , który kolonizuje jamę ustną i nosowo-gardłową. 
Odkrycie szczepu  K12 to efekt ponad 30 lat prac naukowych1-4.
Szczep S. salivarius K12 posiada certy�kat bezpieczeństwa GRAS (Generally Recognized 
As Safe) przyznawany przez amerykańską Agencję Żywności i Leków.

Dla kogo jest przeznaczony ENTitis 
ENTitis jest polecany dla wszystkich dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych, 
a w szczególności:
• dla osób przebywających w dużych skupiskach ludzi (przedszkole, szkoła, praca),
• w celu uzupełnienia mikroflory jamy ustnej i jamy nosowo-gardłowej,
• w celu wspomagania organizmu w okresie jesienno-zimowym.

ENTitis w praktyce
Zalecana dzienna porcja:
1 pastylka dziennie przez minimum 3 miesiące.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Sposób użycia:
Pastylkę należy przyjmować przed snem, po umyciu zębów tak, aby przez noc szczep 
mógł skutecznie skolonizować jamę ustną i nosowo-gardłową. Pastylkę należy ssać 
powoli przez ok. 5 minut aż do całkowitego rozpuszczenia. Aby zapewnić jak 
najdłuższy kontakt substancji aktywnej ze śluzówką gardła, pastylki nie należy 
rozgryzać ani połykać.
Nie należy popijać bezpośrednio po spożyciu.
Nie stosować razem z antybiotykiem i produktami o działaniu przeciwbakteryjnym.
Należy pamiętać, że zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia mają istotne 
znaczenie.
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Produkty dostępne w linii ENTitis:
• ENTitis baby, proszek w saszetkach, smak bananowy lub truskawkowy, 
 30 sztuk - dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia i dzieci
• ENTitis, pastylki do ssania, smak truskawkowy, 30 sztuk - dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych
• ENTitis, pastylki do ssania, smak miętowy, 30 sztuk - dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych
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Poznaj niezwykłą historię odkrycia szczepu Streptococcus salivarius K12 
zawartego w suplementach diety ENTitis.

cieka wost
ka

*K12 oznacza Streptococcus salivarius K12
Bactoblis® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Pharmextracta S.P.A. i licencjonowanym wyłącznie przez Bluestone Pharma GmbH. 

Profesor spostrzegł, że jeden chłopiec
jest wyjątkowo odporny.

Profesor udał się do laboratorium, zamknął 
szczep w unikatowej formule Bactoblis® 

i umieścił go w produkcie ENTitis.

Teraz każde dziecko może przyjmować K12.
Wystarczy 1 pastylka/saszetka ENTitis dziennie!

Zaczął szukać odpowiedzi
na pytanie – dlaczego?

I okazało się, że w chłopcu kryje 
się tajemniczy szczep K12.

Okazuje się, że ten wyjątkowy szczep
ma w sobie tylko 2% ludzi na świecie.

Profesor długo zastanawiał się nad tym co zrobić,
aby był on dostępny dla innych dzieci.

Ponad 30 lat temu profesor John Tagg z Nowej Zelandii
dokonał niezwykłego odkrycia.

ENTitis to jedyny w Polsce produkt zawierający szczep Streptococcus salivarius K12 w unikatowej 
formule Bactoblis® – efekt ponad 30 lat prac naukowców. 

Więcej informacji o produktach na stronie www.ENTitis.pl
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