
Jaz pravim, 
da so ColiPrev kapljice zakon!*

Nam je ColiPrev pomagal!*

...zzz

To niso kapljice na osnovi janeža ali 
komarčka, ki pomagajo dojenčku 

»podreti kupček«.
  

  To tudi niso kapljice s sintetičnimi 
sredstvi proti penjenju plinov v 

trebuščku.
 

   ColiPrev
 

so kapljice z encimom laktaza, ki
DOJENČKOM POMAGA 
PREBAVLJATI MLEKO.

V prvih mesecih življenja dojenčkovo črevesje še ni 
popolnoma razvito in pogosto ne zmore tvoriti 
encima laktaze v količinah, ki bi zadostovale za 
prebavo vsega mlečnega sladkorja (laktoze), ki ga 
zaužito mleko vsebuje. Kopičenje neprebavljene 
laktoze v črevesju pa je vzrok za kolike pri približno 
polovici dojenčkov.
 

ColiPrev pomaga, da se mlečni sladkor razgradi v 
manjše molekule in se lažje in v večji meri vsrka v 
črevesju. S tem preprečuje kolike oz. lajša in 
zmanjšuje njihovo pogostost.

Več o kolikah in ColiPrevu:
http://www.carso.si/coliprev 

»Midva sva 
poskusila vse kapljice in 

na koncu so nama v lekarni 
ponudili ColiPrev. Otroka je že 

prvič, ko smo mu jih dali, 
bistveno manj zvijalo. So kapljice, 
ki pomagajo prebaviti laktozo, in 

dejansko so našemu malčku 
pomagale od prvega trenutka 

dalje. Toplo priporočam, 
da jih poizkusite.«*

»Kapljice ColiPrev 
so vredne svojega 

denarja. Malo krčkov 
še ima, ampak niti 
približno toliko kot 

prej, ko se je cel dan 
zvijal in nič spal.«*

»Z mojo sva 
kupila kapljice ColiPrev, 

ki dejansko res 
preprečujejo krčke, kar se 
pozna pri otroku po dveh 

dneh. Krčki so še vedno, le 
niso tako močni in ne 
trajajo tako dolgo.«*

»Mi uporabljamo 
kapljice ColiPrev in so 

res super. Našega sinčka 
sploh več ne zvija. Ker 

sem vmes nehala 
uporabljati kapljice, ga je 
tako močno črvičilo, da 

sem morala po novo 
stekleničko.«*

»Tudi mi 
uporabljamo 

kapljice ColiPrev. Tisti, 
ki jih je izumil, si zasluži 

Nobelovo nagrado. Nam 
super pomagajo. Lahko 

jih le priporočam 
ostalim.«*

»No, pri nas se je 
zgodil čudež. Zvečer sem 

začela naši Neji dajati nove 
kapljice ColiPrev v mleko. Moram 

potrkati, saj so zaenkrat super. Nič je 
ne zvija, lepo pridno spi in tudi 

napenja je ne več tako močno. Glede 
na to, kako hude krče je imela, ji res 

zelo pomagajo, 
saj krčev ni imela, odkar ji 

dajem kapljice 
ColiPrev.«*

*Vir: spletni forumi (www.ringaraja.net, www.med.over.net, www.mama.si, www.alter.si) CARSO | www.carso.si   |  T: 01 5988 234


