
Colief® kvapky pomáhajú tak, že enzým 
rozloží laktózu v materskom mlieku alebo 
v dojčenskej výžive, čím sú pre dieťa ľahšie 
stráviteľné.

Klinicky overené. Bezpečné od narodenia.

Aby bábätko 
neplakalo.

Počas prvých mesiacov majú niektoré deti problémy 
s úplným trávením laktózy v mlieku, čo môže byť 
príčinou koliky.

Colief rieši príčiny koliky.



Čo je kolika?

Vzory kolík

Typické príznaky koliky 

Stav, pri ktorom inak zdravé dieťa pravidelne a dlhodobo 
plače alebo prejavuje príznaky úzkosti bez akéhokoľvek 
rozpoznateľného dôvodu.

Typicky sa objavuje v priebehu prvého mesiaca života dieťaťa 
a príznaky zvyčajne zmiznú po dovŕšení tretieho až štvrtého 
mesiaca dieťaťa.

Vetry
Nafúknutie
Tvrdé brucho
Krčenie kolien
Neutíchajúci plač
Dieťa javí príznaky bolesti
Príznaky sa zhoršujú po kŕmení
Zvyčajne sa objavujú podvečer
Dieťa nereaguje na 
bežné metódy utíšenia

Večerná kolika

Dieťa je väčšinu dňa 
pomerne šťastné.

„Zakliata hodina“.

Plač trvajúci 3-4 hodiny.

Celodenná kolika

Dieťa je väčšinu dňa 
nešťastné.  

Obdobia neutíšiteľného 
plaču počas dňa.



Kvapky pre dojčatá

Liečba koliky voľnopredajnými liekmi

Upokojenie rodičov

Pomenovanie situácie ako kolika.
Hoci sa dieťa môže javiť nespokojné, rodičia by mali pokračovať v 
bežnom kŕmení a dieťa normálne priberať na váhe.

Dieťa ani po 4 mesiacoch neprejavilo žiadne známky zlepšenia alebo 
nastalo náhle zhoršenie.

Dieťa neprospieva a nevyvíja sa v požadovanej miere.

Rodičia môžu vnímať koliku veľmi znepokojivo, takže je dôležité:

Opätovná zdravotná prehliadka je dôležitá, ak:

4 kvapky pri každom kŕmení dieťaťa do 
veku 3 – 4 mesiacov.
Postupne sa počet kvapiek na jedno 
kŕmenie znižuje na polovicu.
Podáva sa jedenkrát denne až do úplného 
ukončenia.

Kvapky s enzýmom laktázy

Dôležité

4 kvapky pri každom kŕmení dieťaťa do 
veku 3 – 4 mesiacov.
Postupne sa počet kvapiek na jedno 
kŕmenie znižuje na polovicu.
Podáva sa jedenkrát denne až do úplného 
ukončenia.

Dôležité

Účinnou látkou je laktáza - enzým, 
ktorý sa vyskytuje prirodzene v tele. 

Colief® kvapky rozložia laktózu 
v materskom mlieku alebo v 
dojčenskej výžive pred kŕmením.

Mlieko je ľahšie stráviteľné.
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Vitamín D3 kvapky Hydratačný krém pre budúce mamičky

Náplasť pre ľahšie dýchanie


