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Latopic x 30 kaps
 

Cena: 54,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOMED KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Latopic w postaci kapsułek ze szczepami żywych bakterii
kwasu mlekowego (Lactobacillus casei ŁOCK 0919, Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0908 oraz Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900)
może być stosowany pod nadzorem lekarza przez osoby dorosłe, dzieci i niemowlęta. Produkt jest żywnością niekompletną. Jest to
preparat bezglutenowy; poza tym w jego składzie nie znajdują się białka mleka ani laktoza.

Na co pomagają kapsułki Latopic? Wskazaniem do stosowania dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
medycznego jest postępowanie dietetyczne przy alergii pokarmowej lub atopowym zapaleniu skóry. Pacjenci z AZS mają nieszczelną
barierę jelitową, co może skutkować większą przepuszczalnością alergenów. W skład produktu wchodzą 3 szczepy bakterii kwasu
mlekowego: Lactobacillus casei ŁOCK 0919, Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0908 oraz Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900. Szczepy
te są odporne na niskie pH żołądka i działanie soli żółci, poza tym wykazują zdolność adherencji do komórek nabłonka jelitowego. Mogą
one przyczyniać się do utrzymania równowagi mikroflory jelitowej, a oprócz tego do utrzymania równowagi immunologicznej organizmu
i zwiększenia szczelności bariery jelitowej. Bakterie te dodatkowo mogą wspomagać wydzielanie śluzu, a także przyczyniać się do
redukcji dolegliwości związanych z AZS i alergicznymi zmianami skórnymi.

W opakowaniu o masie netto 9,18 g znajduje się 30 kapsułek Latopic. W skład 1 kapsułki wchodzą 3 opatentowane szczepy
Lactobacillus w ilości 1 miliarda liofilizowanych bakterii: 50% Lactobacillus casei ŁOCK 0919, 25% Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0908
oraz 25% Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900, a także składniki pomocnicze, czyli maltodekstryna, żelatyna, dwutlenek tytanu oraz
kwas askorbinowy. 1 kapsułka ma 1,13 kcal. Stosując Latopic, należy postępować zgodnie ze wskazaniami producenta. Jeśli lekarz nie
zaleci inaczej, należy przyjmować 1 kapsułkę dziennie przez minimum 3 miesiące. Jeśli dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego Latopic ma być podawany pacjentom, którzy nie są w stanie połknąć kapsułki, dopuszcza się jej otwarcie i
rozpuszczenie proszku w niewielkiej ilości letniego płynu. Wówczas należy jednak spożyć roztwór bezpośrednio po przygotowaniu.

Istnieją także przeciwwskazania do spożywania dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego Latopic.
Nie powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Niemowlętom mającym ciężkie
upośledzenie odporności produkt należy podawać ze szczególną ostrożnością.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/latopic-x-30-kaps-1.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Kapsułki Latopic stanowią żywność niekompletną i nie należy ich traktować jako źródło pożywienia, a jedynie jego uzupełnienie. Produkt
nie jest też przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Ważne jest odpowiednie przechowywanie produktu. Należy trzymać go w
lodówce, w temperaturze 2–8°C, chroniąc przed wilgocią. Jeśli natomiast produkt będzie przechowywany poza lodówką (w
temperaturze równej bądź niższej niż 25°C), zaleca się jego zużycie w ciągu 2 tygodni.

Składniki
W skład 1 kapsułki wchodzą 3 opatentowane szczepy Lactobacillus w ilości 1 miliarda liofilizowanych bakterii: 50% Lactobacillus casei
ŁOCK 0919, 25% Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0908 oraz 25% Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900, a także składniki pomocnicze,
czyli maltodekstryna, żelatyna, dwutlenek tytanu oraz kwas askorbinowy. 1 kapsułka ma 1,13 kcal.

Masa netto
Opakowanie zawiera 30 kapsułek po 306 mg.
Masa netto: 9,18 g

Charakterystyka
Latopic zawiera 3 szczepy żywych bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus. Latopic stosuje się w postępowaniu dietetycznym
w alergii pokarmowej i atopowym zapaleniu skóry. Preparat przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i osób dorosłych. Produkt należy
stosować pod nadzorem lekarza.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 1 raz dziennie 1 kapsułkę przez co najmniej 3 miesiące.
W przypadku niemowląt,dzieci i osób mających trudności z połykaniem kapsułki, można otworzyć kapsułkę, wsypać proszek i rozpuścić
go w niewielkiej ilości letniego płynu (mleko matki, przegotowana woda o temperaturze pokojowej, preparat hipoalergiczny polecany
przez lekarza). W takiej postaci spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2 – 8C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.
Jeżeli produkt przechowywany jest poza lodówką w temperaturze do 25°C, należy go spożyć w ciągu 1 miesiąca.

Producent
IBSS BIOMED S.A.
ul. Aleja Sosnowa 8
30-224 Kraków

Ważne informacje
Produkt bezglutenowy. Nie zawiera laktozy.

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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