
Τι είναι το AQUASOL KOLICARE
Τα προβιοτικά είναι ζωντανοί, φιλικοί μικροοργανισμοί, οι οποίοι όταν χορηγηθούν 
σε επαρκείς ποσότητες παρέχουν όφελος στην υγεία του ξενιστή, δηλαδή 
του ανθρώπου, σύμφωνα με τον ορισμό που θεσπίστηκε από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (WHO). Το AQUASOL KOLICARE είναι συμπλήρωμα 
διατροφής που συνδυάζει δύο διαφορετικά στελέχη προβιοτικών: Pediococcus 
pentosaceus (CECT 8330) και Bifidobacterium longum (CECT 7894), τα οποία 
προστατεύονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Int. Appl. No.WO2015018883).
Το AQUASOL KOLICARE έχει ευεργετικές ιδιότητες για την ανακούφιση του 
υπερβολικού κλάματος στα βρέφη.

Τι περιέχει το AQUASOL KOLICARE
Κάθε φιαλίδιο περιέχει κατ’ ελάχιστο 1.0x109 cfu των προβιοτικών στελεχών του 
AQUASOL KOLICARE ανά δόση.

Για ποιους λόγους λαμβάνεται το AQUASOL KOLICARE
Oι κολικοί των βρεφών, που αναφέρονται επίσης ως παροξυσμοί έντονου κλάματος, 
είναι στις μέρες μας η πιο συχνή αιτία ανησυχίας και επίσκεψης στον παιδίατρο, κατά 
τη διάρκεια των πρώτων δώδεκα μηνών της ζωής ενός βρέφους. Αυτή η κατάσταση 
είναι αναμφίβολα ένα σοβαρό πρόβλημα για την ποιότητα ζωής της οικογένειας 

καθώς μπορεί να οδηγήσει τους γονείς σε εξάντληση, απώλεια υπομονής και 
συγκέντρωσης, απογοήτευση, αίσθηση ανικανότητας, φόβο μην βλάψουν το παιδί, 
ακόμη και σε μείωση της προσωπικής αλληλεπίδρασης με το παιδί. Επιπλέον, το 
υπερβολικό κλάμα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων καταστάσεων 
σε μεγαλύτερη ηλικία, συμπεριλαμβανομένου του άγχους, της επιθετικότητας, της 
υπερκινητικότητας, των αλλεργιών, των διαταραχών του ύπνου και της επιδείνωσης 
της ψυχικής υγείας. 
Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αίτιο που να εξηγεί αυτή την κατάσταση και 
παρότι έχουν προταθεί διάφορες αιτίες, φαίνεται ότι ο ρόλος της μικροχλωρίδας 
του εντέρου είναι από τις πιο σημαντικές. Ανάμεσα στις προτεινόμενες αιτίες 
περιλαμβάνεται η ανωριμότητα του γαστρεντερικού συστήματος των βρεφών, μη 
ομαλή κινητικότητα του εντέρου, σπαστική κολίτιδα, συσσώρευση αερίων στο 
έντερο ή αλλεργικά προβλήματα. Όλα αυτά μπορεί να έχουν άμεση ή έμμεση σχέση 
με τη χλωρίδα του εντέρου. Ο ρόλος της εντερικής χλωρίδας γίνεται καλύτερα 
αντιληπτός  καθώς αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει ότι χαμηλότερος πληθυσμός 
ωφέλιμων βακτηρίων γαλακτικού οξέος και ειδικά Bifidobacterium, μπορεί να 
παρατηρηθεί σε βρέφη με κολικούς, σε σύγκριση με τα υγιή βρέφη. Με βάση 
αυτές τις παρατηρήσεις, έχουν επιλεγεί και συνδυάστηκαν σε μία φόρμουλα δύο 
προβιοτικά στελέχη, τα οποία δείχνουν βέλτιστη βιο-λειτουργικότητα, προκειμένου 
να βελτιωθεί η υγεία του βρέφους, μειώνοντας το κλάμα στα επεισόδια των κολικών.
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