Міністерство охорони здоров'я України
Висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи №05.03.02–03/5755 від 16.02.2015 р.

ІНСТРУКЦІЯ (листівка-вкладиш)
ЛАКТОФІЛЬТРУМ®-Еко
(Продукт харчовий функціональний )
Опис: «Лактофільтрум®-Еко» - оригінальний препарат, що складається з двох
компонентів: природного сорбенту гідролізного лігніну та лактулози.
Властивості: за рахунок лігніну, що входить до складу, «Лактофільтрум®-Еко»
має високу сорбційну активність, що дозволяє зв'язувати і виводити з просвіту шлунковокишкового тракту патогенні бактерії, продукти їхнього розпаду, а також ендо- та
екзотоксини, також надлишок деяких продуктів обміну речовин, в тому числі білірубіна,
холестерину, сечовини та ін.
Другий компонент препарату – лактулоза, яка без змін проходить шлунковокишковий тракт до товстої кишки і стимулює розвиток власних біфідо- та лактобактерій.
Відновлення мікрофлори кишечнику сприяє нормалізації обміну білків, жирів та
вуглеводів, правильному засвоєнню вітамінів, мікро- та макроелементів, а також активно
стимулює неспецифічний імунітет.
Комплексний вплив компонентів «Лактофільтрум®-Еко» формує могутній
захисний фактор – нормальну мікрофлору кишечнику, сприяє зменшенню шкірних проявів
дисбалансу мікрофлори, а також наслідків різних захворювань травного тракту.
«Лактофільтрум®-Еко» має високий профіль безпеки і діє тільки в просвіті
шлунково-кишкового тракту.
Рекомендовано як додаткове джерело нерозчинних харчових волокон (лігніну) та
пребіотика лактулози з метою нормалізації роботи кишково-шлункового тракту для
профілактики дисбактеріозу, в тому числі після прийому антибактеріальних препаратів.
Запобігання розвитку алергічних захворювань (атопічного дерматиту і хронічної
кропивниці), та пом'якшення перебігу хвороби при харчових токсикоінфекціях та
інтоксикаціях іншого походження.
Спосіб застосування і дозування: дорослим та дітям старше 14 років по 2-3
таблетки 3 рази на день; дітям віком від 6 до 14 років по 2 таблетки 3 рази на день, дітям
віком від
3 до 6 років по 1 таблетці 3 рази на день, дітям молодше 3 років – за
рекомендацією лікаря, за 1-1,5 години до або після їжі. Курс прийому - 14 днів або за
рекомендацією лікаря.
Застереження: не рекомендовано вживати при індивідуальній чутливості до
компонентів продукту.
Особливості застосування: продукт харчовий функціональний може
застосовуватися в комплексній терапії з лікарськими засобами, при дотриманні правил
роздільного прийому.
Умови зберігання: в сухому захищеному від світла та недоступному для дітей місці,
за температури не вище 250 С та відносної вологості не вище 75%.
Термін придатності: 3 роки від дати виготовлення.
Умови продажу в аптеці: відпускається без рецепта лікаря.
Виробник: ТОВ «АВВА-Україна», Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б;
адреса потужностей виробництва: Російська Федерація, 610044, м. Кіров, вул. Луганська,
53 а.
Додаткову інформацію, в т.ч для фахівців можна знайти на сайті:
http://lactofiltrum.ua.

