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Pro koho je PROIBS® určen? 
Pro lidi trpící příznaky souvisejícími s IBS. IBS 
(syndrom dráždivého tračníku) je běžná funkční 
porucha střev charakterizovaná bolestmi břicha, 
nadýmáním a změnami stolice (průjem a/nebo 
zácpa). 
Důvody, proč lidé trpí IBS, nejsou známy, a proto se 
léčba zaměřuje na řešení příznaků.
Co je PROIBS®? 
PROIBS® je certifikovaný zdravotnický prostředek 
na léčbu příznaků IBS, jako jsou žaludeční křeče, 
nadýmání a změny stolice (průjem a/nebo zácpa).
Co PROIBS® obsahuje? 
Jeden sáček PROIBS® obsahuje 250 mg extraktu 
AVH200®, což je aktivní složka získaná z rostliny 
Aloe barbadensis Mill.
Další složky: fruktóza, inulin, kyselina  
citronová, hydrogenuhličitan sodný, kyselina 
askorbová (vitamin C), oxid křemičitý, fosforečnan 
vápenatý, hořečnaté soli mastných kyselin, citro-
nové aroma, vitamin B2 (riboflavin 5-fosfát).
PROIBS® neobsahuje lepek, laktózu, vejce, ořechy 
ani sóju.
Co byste měli vědět, než začnete PROIBS® užívat? 
Neužívejte PROIBS®, pokud jste přecitlivělí 
(alergičtí) na kteroukoli ze složek.
PROIBS® je přípravek, který je určen k dlouho-
dobému užívání. Pokud při dlouhodobém užívání 
dojde ke změnám nebo zhoršení příznaků, poraďte 
se se svým lékařem. 
Diabetikům se doporučuje, aby se před užitím 
tohoto přípravku poradili se svým lékařem. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte a máte problémy 
s trávicím systémem, vždy doporučujeme se před 
užitím přípravku PROIBS® poradit s lékařem. 
Poraďte se se svým lékařem, pokud chcete tento 
přípravek užívat spolu s jinými léky.
Tento přípravek se nedoporučuje dětem do 13 let.
Jak užívat PROIBS®? 
Rozpusťte obsah jednoho sáčku ve sklenici vody. 
Užívejte PROIBS® 1-2krát denně.

Doporučená doba užívání: 
Tento přípravek je vhodný pro dlouhodobé užívání. 
Pokud ho však užíváte delší dobu nebo pokud se 
vaše příznaky zhorší, měli byste se poradit se svým 
lékařem nebo lékárníkem.
Existují nějaké nežádoucí účinky?  
Nejsou známy žádné nežádoucí účinky. Informu-
jte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se u vás 
vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky. Jakákoliv 
závažná nežádoucí příhoda související s použitím 
tohoto zdravotnického prostředku by měla být 
hlášena výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel.: +420 272 
185 999, email:  urgent@sukl.cz.
Jsou známé interakce s nějakými léky? 
Nejsou známy žádné interakce s léky. Pokud užíváte 
nějaké léky, doporučujeme poradit se s lékařem.
Podmínky skladování 
Uchovávejte na suchém místě mezi 5 °C až 25 °C. 
Doba použitelnosti je uvedena na krabičce a sáčku 
za     . Po tomto datu přípravek neužívejte.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Na léčbu příznaků IBS (IBS – syndrom dráždivého tračníku)
Obsahuje důležité informace o tom, jak užívat PROIBS®. Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci 
dříve, než začnete tento přípravek užívat.
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