


Живи лактобацили, получени чрез използването на най-съвременни технологии (State-of-
the Art), гарантиращи стандартизирането на количеството на клетките в края на всеки 
производствен процес. Високата технология осигурява производството на млечнокисели бак-
терии с най-високо качество.

Млечнокиселите бактерии в състава на Lacto 4 VIP се произвеждат в 7 отделни фази. Две 
от тях имат изключително важно значение за жизнеността на лактобацилите след попадане-
то им в храносмилателния тракт. 

GASTRIC RESISTANCE – Получените лиофилизирани лактобацили са устойчиви на дейст-
вието на стомашната киселина. 

ANTIBIOTIC RESISTANCE – подбраните щамове в състава на LACTO 4 VIP са резистент-
ни към най- често използваните антибиотици.

Състав: 2 милиарда живи клетки във всяка капсула

Лактобацилите присъстват нормално в стомашно-чревния тракт на човека. Те са в със-
тояние да се прилепват (адхезират) към лигавицата на чревната стена. Лактобацилите са 
естествена екологична бариера, която препятства инвазията на патогенни и вредни бактерии.

Лактобацилите повлияват благотворно жизнеността на чревната микрофлора. Те поддър-
жат нивата на имунната система в добро състояние.

 поддържа нормалния баланс на чревната микрофлора и перисталтиката на черва-
та.

 е подходящ по време и след употреба на антибиотици и други лекарства, които 
могат да нарушат равновесието на чревната микрофлора. 

 е богат източник на млечнокисели бактерии, които достигат живи до тънките 
черва.

Препоръчвана доза за дневен прием: 
Възрастни и деца над 12 год.: 1-2 капсули 2-3 пъти на ден по време на хранене
Деца от 6-12год: 1-2 капсули на ден по време на хранене
Деца от 1-6год.: 1 капсула на ден по време на хранене
Деца под 1год: 1/2 капсула на ден по време на хранене 

 може да се приема по време или след антибиотично лечение, чревен дискомфорт, 
храносмилателни разстройства и др.

Когато се приема с антибиотик, приемът е добре да продължи и след завършване на анти-
биотичния курс.

Капсулите могат да се приемат цели или съдържанието им да се разтвори във вода, сок или 
храна. Съдържанието на капсулата може да се сложи в храната на детето. Съдържанието на 
капсулата няма вкус и мирис. 

                   капсули х 15 могат да се използват по време на бременност и кърмене.

За да се гарантира посоченото количество на живи лактобацили към момента на употреба, 
продуктът трябва да се съхранява в хладилник (2-100 С)

VIP –vitality internal protection – висока технология, осигуряваща доставяне-
то на живите лактобацили в състава на                   до мястото им на 
колонизация – тънките черва.

високо концентрираните 
лактобацили се покриват със 
специален протеинов и дизахариден 
комплекс, който ги предпазва.

CRYO-PROTECTION

FREEZE-DRYING
замразяване и лиофилизация, като 
бързината на процеса гарантира 
запазване на целостта 
на лактобацилите.

Пробиотик	 	 	 											Капсули	Х	15 Пробиотик	 	 	 											Капсули	Х	15

Селектираните 4 щама лактобацили в състава на Lacto 4 VIP  са 
поставени в твърда желатинова капсула на Capsugel®. Капсулата 
е изработена по технология Coni-Snap® и отговаря на строгите 
изисквания на G.M.P. стандартите.
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