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Laktifort x 10 kaps
 

Cena: 28,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent PERFFARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Lactobacillus rhamnosus GG (6 miliardów bakterii). Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, inulina.

Zawartość w 1 kapsułce:
Wartość energetyczna 7,24 kJ/1,71 kcal
Białko 0,01 g
Węglowodany 0,38 g
Lactobacillus rhamnosus GG 6x109 CFU

CFU - jednostki tworzące kolonie

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 10 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu).

Charakterystyka

Preparat Laktifort to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego zawierający szczepy probiotyczne
Lactobacillus rhamnosus GG. Jedna kapsułka kryje w sobie nie mniej niż 6 miliardów żywych kultur bakterii w momencie
wytworzenia – to istotne, bo probiotyki są skuteczne pod warunkiem, że zażywamy odpowiednią ich ilość.
Bakterie ze szczepu Lactobacillus rhamnosus GG skracają czas trwania biegunki towarzyszącej antybiotykoterapii oraz
biegunki o podłożu wirusowym (rotawirusy) albo bakteryjnym. Lekarze szacują, że nieuzasadniona biegunka to jedna z
najczęstszych przyczyn wizyt rodziców z małymi dziećmi u pediatry. Ryzyko jej pojawienia się wzrasta, jeżeli dziecko spędza
dużo czasu w większych skupiskach ludzkich, czyli na przykład w żłobku, przedszkolu albo w szpitalu. Może prowadzić do
poważnego odwodnienia, niedoboru elektrolitów i ogólnego wycieńczenia młodego organizmu.
Lactobacillus rhamnosus GG zmniejszają też objętość i częstotliwość pojawiania się nieprawidłowego stolca. W przypadku
infekcji, która wymaga zastosowania antybiotyku, warto więc zacząć stosować Laktifort od początku kuracji. Lactobacillus
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rhamnosus GG potrzebują bowiem około miesiąca, żeby ponownie skolonizować wyjałowione antybiotykoterapią jelita, czyli
przywrócić równowagę ich mikroflory bakteryjnej.
Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) przyznało szczepowi Lactobacillus
rhamnosus GG swoją najwyższą rekomendację w przypadku leczenia ostrej biegunki oraz biegunki związanej ze stosowaniem
antybiotyków.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 kaps. dziennie, kapsułkę można połknąć i poić płynem lub otworzyć a następnie rozpuścić zawartość w płynie (mleko, woda).

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
PERFFARMA
ul. Królowej Marysieńki 13/11
02-954 Warszawa

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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