
Предназначение: 
Благоприятства стомашно-чревната микрофлора, холестеролната 
обмяна, имунната система. Поддържа нормално телесното тегло.

Дозировка: 
При възрастни и деца над 12 години: по 1 капсула 2 пъти дневно. 
Капсулите се приемат с малко течност след хранене.

Допълнителни съставки: 
Витамин С (аскорбинова киселина), микрокристална целулоза, 
магнезиев стеарат, растителна капсула.

Не съдържа, генетично модифицирани съставки и консерванти.
*КОЕ – колонии-образуващи единици
** Може да съдържа следи от млечен протеин и лактоза.

Допълнителна информация:
Поддържането на правилно съотношение на микробните видове в 
стомаха и червата има определящо значение за човешкото здраве. 
Нарушеният баланс на микрофлората създава условия за превес на 
патогегенни, токсигенни и гнилостни бактерии, които при 
развитието си образуват гнилостни продукти и токсини, чрез които 
атакуват човешкия организъм.
Пробиотиците са живи микроорганизми, които когато се 

492 mg246 mg

9 10,26х10 КОЕ* 9 5,13х10  КОЕ*
9 9,84х10 КОЕ*9  4,92х10 КОЕ*
8 4,00х10 КОЕ*8  2,00х10 КОЕ* 
65,56х10  KOE*62,78х10  КОЕ*   

    84 mg42 mg  

Състав **: 2 капсули 1 капсула 

Живи лиофилизирани про-
биотични бактерии ОБЩО 
от които

Bifidobacterium longum    
Lactobacillus gasseri     
Lactobacillus bulgaricus    

Пребиотична съставка Инулин    

ПРОБИОТИК + ПРЕБИОТИК
ЛАКТОФИТ

30 DRcaps® 310 mg
хранителна добавка

DRcaps®  - Растителна капсула с уникално свойство 
да се разтвори, когато е необходимо



консумират в достатъчни количества подпомагат усвояването на 
хранителните вещества и минералите и поддържат баланса на 
чревната микрофлора.
Прeбиотиците са вещества, които осигуряват благоприятни 
условия за развитието на пробиотиците и подобряват тяхната 
ефективност.
Стомашно-устойчивите Drcaps® капсули гарантират оптимална 
доставка на над десет милиарда лактобацили и бифидобактерии на 
ден.

ЛАКТОФИТ се препоръчва при:
         нарушено храносмилане
        стомашни неразположения
        стрес
        срив на имунната система
        антибиотично лечение
        дисбактериоза
        гинекологични проблеми

Съхранение: 
В оригинална опаковка на сухо и тъмно място при температура под 

о25 С на места недостъпни за деца. След отваряне е 
препоръчително продуктът да се съхранява в хладилник.
  
Опаковка: 
3 блистера с по 10 капсули

Срок на годност: 
Виж маркировката на кутията и блистера.

На вниманието на потребителя: 
Да не се използва при свръхчувствителност към някоя от 
съставките. Да не се използва като заместител на рационалното 
хранене. Да не се превишава препоръчителната дневна доза.

Производител: 
Медеко Комерс ЕООД
ж.к. Стрелбище, бл. 112, 1404 София, БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 2 9588825

Нетно тегло: 12 g
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