«ЛАКТІАЛЄ® GG»
Дієтична добавка
розчин оральний
Підтримка оптимального балансу мікрофлори кишечника
Назва: дієтична добавка «Лактіалє® GG».
Інгредієнти: 5 крапель містять 5×109 ліофілізованих життєздатних бактерій Lactobacillus
rhamnosus GG (ATCC 53103), кукурудзяну олію.
Рекомендації до споживання: для дітей від народження та дорослих як додаткове
джерело життєздатних
молочнокислих бактерій Lactobacillus rhamnosus GG для
підтримання та забезпечення нормального балансу кишкової мікрофлори.
Lactobacillus rhamnosus GG характеризується високим ступенем виживання
при
проходженні через шлунково-кишковий тракт зі збереженням метаболічної активності.
Lactobacillus rhamnosus GG покращує бар’єрну функцію кишечника в умовах запалення
та зменшує пошкодження епітеліальних клітин.
Lactobacillus rhamnosus GG у складі «Лактіалє® GG» сприяє формуванню та підтримці
природного захисту організму:
 в ситуаціях, що пов’язані з підвищенням ризику розвитку кишкових розладів, в тому
числі при зміні раціону харчування, переїзді, подорожах (зокрема, поїздки в теплі країни);
 після перенесених захворювань, під час та після лікування антибіотиками та іншими
лікарськими засобами;
 при розладах травлення, що пов’язані з порушенням нормального балансу кишкової
мікрофлори (метеоризм, діарея, запор, коліки).
«Лактіалє® GG» сприяє підвищенню імунітету та загальної опірності організму до
захворювань.
Включення молочнокислих бактерій до раціону харчування є лише підтримувальним
заходом.
Сировина та готовий продукт проходять суворий контроль якості.
НАУКОВО ДОВЕДЕНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНГРЕДІЄНТІВ ДІЄТИЧНОЇ ДОБАВКИ
ЛАКТІАЛЄ® GG:
- Зменшує дисбактеріоз кишечника.
(Адгезія двох штамів лактобактерій, лактококків і одного штаму пропіонобактерій при культурації
кишечника людини, LEHT0, Є.М. SALMINEN,5. 1997, BioscienceMicrofloro 16: 13-17; Антимікробна
субстанція з штаму лактобактерій людини, SILVA, M., JACOBUS, NV, DENEKE, C., і G0RBACH, SL 1987,
Antimicrob. Agents Chemother. 31 (8): 1231-1233)

- Підтримує бар’єрну функцію слизової кишечника.
Пробіотики пригнічують ентеропатогени MACK, D.R., MICHAIL, S., WEI, S., McDOUGALL, L. u
HOLLINGSWORTH, M.A. 1999. Am. J. Physiol. 276 (Gostrointest. LiverPhysiol. 39): G941-950);
Екстраклітинна UC3 секреція слизової після введення штамів лактобактерій MACK, D.R., AHRNE, S.,
HYDE, L., WEI, S., ond HOLLINGSWORTH, M.A. 2003. Gut52 (6): 827-33)

- У 2 рази знижує число епізодів і тривалість гострої діареї.
(Ефективність L. rhamnosus GG (109 КУО / день) в запобіганні нозокоміальної діареї серед новонароджених,
Szajewska et ot., 2001; Вплив L. rhamnosus GG на тривалість гострої діареї і час знаходження в стаціонарі
серед дітей, Basu et al. 2007 and 2009)

- Зменшує частоту і вираженість абдомінального болю при синдромі
кишечника.

подразненого

(Рандомізоване, подвійне-сліпе, плацебо-контрольоване дослідження ефективності Lactobacillus GG у дітей з
функціональним абдомінальним болем, PEDIATRICS Volume 126, Number 6, December 2010)

- Істотно знижує побічні ефекти антибіотиків.
(Вплив Lactobacillus rhamnosus GG на симптоми, викликані лікуванням антибіотиками серед дітей,
Vonderhoofetol1999; Ефективність L. rhamnosus GG для запобігання діареї, пов’язаної з лікуванням
антибіотиками серед дорослих, Сгеmoni et ol., 2002)

- Знижує частоту і вираженість атопії.
(Ефективність пробіотиків щодо симптомів з боку ШКТ кишкової проникності у дітей з атопічним
дерматитом, Rosenfeldt V., Benfeldt E., Volerius NH // J. Pediotr. - 2004; 145 (5): 612-6. Пробіотики: нова

можливість менеджменту харчової алергії, Majamaa H., Isolouri E.// J. Allergy. Clin. Immunol. -1997; 99 (2):
179-85)

- Підтримує імунітет.
(Оцінка циркулюючих в крові антитіл при прийомі штаму лактобактерій, KAILA, M., ISOLAURI, E., SOPPI,
E., VIRTANEN, E., LAINE, S., and ARVILOMMI, H. 1992 року, Pediotr. Res. 32: 141 -144)

- Зменшує прояви кишечних колік.
(Помилки в роботі кишечника: Практичне застосування пробіотиків для лікування шлунково-кишкових
розладів у дітей. Danielle Barnes, and Ann Ming Yeh. Nutrition in Clinical Practice Volume 30 Number 6
December 2015 747–759 © 2015 American Society for Parenteral and Enteral Nutrition)

Застереження до споживання: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту.
Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.
Не вживайте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Перед споживанням обов’язкова консультація лікаря.
Спосіб споживання та рекомендована добова доза: перед застосуванням добре
збовтати!
Вживати за рекомендацією лікаря
дітям від народження до 2 років: 1 крапля розчину 1 раз на добу;
дітям віком від 2 до 12 років: 2 краплі розчину 1 раз на добу;
дітям віком від 12 років та дорослим: 3 краплі розчину 1 раз на добу.
Краплі можна капати безпосередньо в рот або розчинити у теплій воді, дитячій суміші чи
молоці, також можна додавати до продуктів дитячого харчування з температурою не вище
37 °C і приймати під час їди.
Для кращої засвоюваності інтервал між прийомом дієтичної добавки «Лактіалє® GG» та
антибіотиків має становити 3 години.
Не додавати до гарячого! Не змінює смак напоїв та їжі.
Неприпустиме використання води з колодязів та каптажних джерел.
Тривалість споживання пробіотиків має визначати лікар.
З метою отримання додаткової інформації про правильне застосування дієтичної добавки
слід проконсультуватися з лікарем.
Форма випуску: розчин оральний; по 5 мл (ml) у флаконі із темного скла ємністю 10 мл
(ml) з пробкою-крапельницею; по 1 флакону у картонній коробці.
Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.
Мінімальний термін придатності: краще спожити до кінця дати, зазначеної на упаковці.
Термін придатності – 24 місяці.
Умови зберігання: зберігати у холодильнику при температурі 2-8 °С у недоступному для
дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи і прямих сонячних
променів.
Після першого розкриття первинної упаковки дієтичну добавку можна використовувати
протягом 30 днів.
Виробник: «НОРД ФАРМ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 02672, м. Варшава, вул. Доманевська 37, приміщення №2.43, Польща для АТ «Фармак»,
Україна.
Найменування та місцезнаходження оператора ринку (прийняття претензій від
споживачів): АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63.
Тел.: +38 (044) 239 19 40.
Без ГМО.
Не є лікарським засобом.
Дата останнього перегляду: 04.08.2020.

