Інструкція з використання
Лактіалє® Жерміна Форте
Дієтична добавка
суспензія
Для підтримки нормального балансу шлунково-кишкової мікрофлори
Назва: дієтична добавка «Лактіалє® Жерміна Форте», суспензія.
Інгредієнти: 5 мл (ml) суспензії у флаконі містять спори Bacillus clausii UBBC-07 – 4 млрд
КУО (CFU), очищену воду.
Рекомендації до споживання:
Може бути рекомендована лікарем до раціону харчування для підтримки нормального балансу
шлунково-кишкової мікрофлори при кишкових інфекціях, інтоксикаціях, порушенні
травлення, незбалансованій дієті та прийомі антибіотиків.
Полегшує перебіг діареї, біль у животі, зменшує газоутворення.
Крім того, завдяки здатності Bacillus clausii синтезувати різні вітаміни, особливо групи В,
дієтична добавка сприяє корекції дисвітамінозу, спричиненого застосуванням антибіотиків або
хіміотерапевтичних препаратів. Завдяки метаболічній активності Bacillus clausii, застосування
дієтичної добавки дає змогу досягти неспецифічного антигенного та антитоксичного ефекту.
Спори Bacillus clausii мають високу резистентність до хімічних і фізичних агентів і через це
проходять неушкодженими крізь бар’єр шлункового соку в кишечний тракт, де вони
перетворюються в метаболічно активні вегетативні клітини.
має високий ступінь гетерологічної резистентності до антибіотиків, що дає змогу
застосовувати його як для профілактики зміни мікрофлори кишечнику, спричиненої
селективною дією антибіотиків (особливо антибіотиків широкого спектра дії), так і для
відновлення вже порушеного балансу мікрофлори кишечнику.
У флаконах можлива наявність видимих часточок, що утворюються внаслідок агрегації спор
Застереження до споживання: підвищена чутливості до окремих компонентів продукту, діти
до 4х років, вагітні жінки та жінки, які годують груддю.
Якщо продукт призначати одночасно з антибіотиками, його слід споживати між двома
прийомами антибіотика.
Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Не вводити у вигляді ін’єкції.
Не споживати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Спосіб споживання та рекомендована добова кількість:
Рекомендована добова кількість Максимальна добова кількість
Дітям віком від 4 до 12 1 флакон (5 мл (ml)) на добу
1 флакон (5 мл (ml))
років
Дорослим та дітям з 12 від 1 до 2 флаконів (5-10 мл 2 флакони (10 мл (ml))
років
Рекомендується споживати натщесерце.
Рекомендовано лише для короткотривалого споживання.
Струсіть флакон перед споживанням. Щоб відкрити флакон, прокрутіть та зніміть кришечку.
Споживати нерозведеним або розвести у воді або іншій рідині (наприклад, молоці, чаї).
Після відкриття флакону, суспензія має бути випита одразу, щоб запобігти мікробному
зараженню суспензії.
Форма випуску: по 5 мл (ml) у флаконі, по 10 флаконів у пачці з картону.
Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.
Мінімальний термін придатності: краще спожити до кінця дати, зазначеної на упаковці,
термін придатності – 2 роки.

Умови зберігання: зберігати у сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище
25 °С.
Виробник: Юнік Біотек Лтд., Плот № 2, Фаза-II, М.Н. Парк, Колтур Вілідж, Шамірпет
Мандал, Медхал Малкайгірі Дістрікт, Хидерабад - 500 101 Телангана, Індія/Unique Biotech
Ltd., Plot No:2, Phase-II, M.N. Park, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Medchal Malkajgiri
District, Hyderabad - 500 101 Telangana, India, від імені Паладін Фарма C.п.А., Італія/Paladin
Pharma S.p.A., Italy, для АТ «Фармак», Україна.
Номер ліцензії виробника: FSSAI Lic No: 10017047000715.
Найменування та місцезнаходження оператора ринку (прийняття претензій від
споживачів): АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63.
Тел.: +38 (044) 239 19 40.
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