
Meer informatie over Microbiol Kind druppels 

Microbiol Kind is een uniek probioticum in druppelvorm, speciaal ontwikkeld voor 
baby’s vanaf de geboorte en jonge kinderen tot 4 jaar. Zonder smaakstoffen of 
andere onnodige toevoegingen. Ideaal om op de tepel te smeren tijdens 
borstvoeding, om toe te voegen aan de flesvoeding of gewoon op een lepeltje te 
geven. Bevat 1 miljard cfu (colony forming units, oftewel: het aantal levensvatbare 
bacteriën dat in staat is zich te vermenigvuldigen en een kolonie te vormen) van de 
bacteriestam Bifidobacterium, BB-12. 
 
Producent Chr. Hansen 
Chr. Hansen is de producent van deze bacteriestam en is verantwoordelijk geweest 
voor het vele onderzoek naar deze specifieke stam (ook bij baby’s). Bifidobacterium, 
BB-12, wordt onderbouwd door 370 wetenschappelijke publicaties en 180 humane 
studies, en is daarmee de best onderbouwde Bifidobacterium-stam. Dat is vrij uniek 
en zeer belangrijk. De ene bacteriestam (aangeduid met een achtervoegsel zoals 
BB-12) is de andere niet namelijk, ook al behoren ze tot hetzelfde geslacht (in dit 
geval Bifidobacterium) en dezelfde soort (Bifidobacterium lactis). Dus is vooral 
stamspecifiek onderzoek veelzeggend. 
 
Veiligheid en gebruiksgemak 
De eisen voor een probioticum speciaal bestemd voor baby’s en jonge kinderen zijn 
zeer hoog. Veiligheid en gebruiksgemak spelen hier een nóg grotere rol dan bij 
producten voor volwassenen. Er zijn specifieke studies gedaan met Bifidobacterium, 
BB-12, om de veiligheid van deze stam bij jonge kinderen aan te tonen. Hieruit is 
gebleken dat BB-12 volkomen veilig is in een product voor baby’s en jonge kinderen 
en uitstekend wordt verdragen. De druppels zijn daarnaast zeer gemakkelijk in het 
gebruik. 
 
Over de naam Microbiol 
De naam Microbiol is afgeleid van ‘microbioom’. Dit is het geheel van alle micro-
organismen die op en in ons lichaam leven, zoals de darmflora. Dit zijn de bacteriën 
die vanaf onze geboorte deel uitmaken van ons maag-darmkanaal. Deze bestaan 
onder andere uit bifidobacteriën. 

Toegestane gezondheidsclaims: 
Geen. 

NB: 

De keuze van Leefff kan hier geen (volledige) informatie verstrekken over de/alle 
toepassingen van dit supplement. In overeenstemming met de wetgeving houden we 
die informatie gescheiden van de aanprijzing van onze producten. Voor vragen kunt 
u ons tijdens kantooruren bellen op 06-45323025.  

 


