
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Latopic kaps. 0,7 g 30 kaps.
 

Cena: 43,32 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Jedna kapsułka Latopic zawiera: maltodekstrynę, składnik kapsułki – żelatynę, 1 miliard liofilizowanych bakterii kwasu mlekowego w
następujących proporcjach: 50% Lactobacillus casei ŁOCK 0919 (dawniej Lactobacillus paracasei ŁOCK 0919), 25% Lactobacillus
rhamnosus ŁOCK 0908 (dawniej Lactobacillus casei ŁOCK 0908), 25% Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900 (dawniej Lactobacillus casei
ŁOCK 0900), barwnik kapsułki – dwutlenek tytanu, przeciwutleniacz – kwas askorbinowy

Wartość odżywcza w 100g: wartość energetyczna – 1571kJ/370kcal; tłuszcz – 0g, w tym: kwasy tłuszczowe nasycone – 0g,
węglowodany – 69g, w tym: cukry – 18,9g, białko – 23g, sól – 0,42g. Szczepy bakterii: Lactobacillus casei ŁOCK 0919, Lactobacillus
rhamnosus ŁOCK 0908, Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900 – 327 miliardów.

Wartość odżywcza w jednej kapsułce: wartość energetyczna – 4,81kJ/1,13kcal; tłuszcz – 0g, w tym: kwasy tłuszczowe nasycone – 0g,
węglowodany – 0,211g, w tym: cukry – 0,058g, białko – 0,07g, sól – 0,0013g. Szczepy bakterii: Lactobacillus casei ŁOCK 0919,
Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0908, Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900 – 1 miliard.

Działanie:
Zestaw trzech szczepów bakterii kwasu mlekowego, które posiadają potwierdzone właściwości m.in. odporność na niskie pH żołądka
oraz na sole żółci, a także zdolność przylegania do komórek nabłonka jelita. Ponadto produkują substancje, które wykazują aktywność
wobec: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Listeria
innocua, Listeria monocytogenes oraz Enterococcus faecalis. Szczepy te wykazują odporność na antybiotyki typową dla bakterii z grupy
Lactobacillus casei/rhamnosus. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Latopic jest pomocny dla osób,
które borykają się z alergiami pokarmowymi (np. na jaja kurze, soję lub krowie mleko), które często przybierają postać atopowego
zapalenia skóry ze zmianami skórnymi i świądem.

Zastosowanie:
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Latopic przeznaczony do stosowania w postępowaniu
dietetycznym u osób z alergią pokarmową lub atopowym zapaleniem skóry (AZS). Odpowiedni dla dorosłych, dzieci i niemowląt.
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Informacje dodatkowe:
Nie zawiera laktozy i glutenu, a także tłuszczu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w lodówce (temp. 2-8st. C).
Trzymając preparat poza lodówką (temp. do 25st. C), należy go zużyć w ciągu miesiąca. Należy chronić przed działaniem wilgoci. Nie
nadaje się do stosowania jako jedyne źródło pożywienia, nie jest to kompletny środek spożywczy. Nie stosować pozajelitowo. Należy
zachować ostrożność w przypadku niemowląt z ciężkim upośledzeniem odporności. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum
Zdrowia Dziecka.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia:
Stosować pod nadzorem lekarza. Zaleca się przyjmować jedną kapsułkę dziennie przez okres przynajmniej trzech miesięcy. U dzieci i
niemowląt oraz u osób z problemami z przełykaniem można rozpuścić zawartość kapsułki w niewielkiej ilości letniego płynu (np.
przegotowana woda lub pokarm) i podać od razu po przygotowaniu. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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