
Склад (1 капсула):
Лотарді 250: Сахароміцети  буларді Saccharomyces boulardii (ліофілізо-
вані клітини) 250 мг. Одна капсула містить не менше 5x109 КУО сахароміцет 
на кінцевий термін придатності.
Лотарді 500: Сахароміцети  буларді Saccharomyces boulardii (ліофілізо-
вані клітини) 500 мг. Одна капсула містить не менше 10x109 КУО саха-
роміцет на кінцевий термін придатності.

Допоміжні речовини: 
Лотарді 250: тальк, нейтральні пелети. 
Лотарді 500: тальк.
Для желатинової капсули: желатин, титану діоксид.

Механізми дії Saccharomyces boulardii:
Прямий антагонізм (антимікробна дія), зумовлений здатністю Saccharomyces 
boulardii пригнічувати ріст патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів 
та грибів, що порушують біоценоз кишечнику, таких як Clostridium difficile, 
Clostridium pneumoniae, Staphуlococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Candida krusei, Candida pseudotropical, Candida albicans, Salmonella typhi, 
Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, 
Klebsiella, Proteus, Vibrio cholerae, а також Enthamoeba hystolitica, Lambliae; 
Enterovirus, Rotavirus.
Генетично обумовлена стійкість Saccharomyces boulardii до антибіотиків 
обгрунтовує можливість їх одночасного застосування з антибіотиками.

Рекомендації до споживання: 
Лотарді 250 та Лотарді 500 може бути рекомендована як дiтична добавка 
до рацiону харчування - джерело бактерій-сахароміцет. Сприяє нормалі-
зації мікрофлори кишечника та проявляє антидіарейну дію. 
Може бути рекомендована  у в комплексному лікуванні симптому діарея 
при таких патологіях як: 

• Гостра діарея
• Діарея мандрівника
• Коліти та діарея, пов’язані із прийомом антибіотиків
• Синдром подразненого кишечника
• Псевдомембранозний коліт та захворювання, зумовлені
  Clostridium difficile.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Протипоказання:
Гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату. Пацієнти з вста-
новленим центральним венозним катетером. Діти до 6 років. Період  
вагітності та годування груддю.

Застереження при споживанні:
Містить лактозу, тому пацієнти з рідкісними спадковими формами непе-
реносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-
галактозної мальабсорбції не повинні застосовувати дієтичну добавку.

Інструкція для застосування



Не вживати разом з дуже гарячими (понад 50 °С) або холодними напоями, 
рідинами, що містять алкоголь, з гарячою чи холодною їжею, щоб не 
знизити активності Saccharomyces boulardii. 
Не вживати одночасно з протигрибковими засобами при їх пероральному 
або комплексному застосуванні.

Спосіб вживання: 
Коліти та діарея, пов’язані із прийомом антибіотиків: 
Дорослим - 1 капсула (500 мг)  1-2 рази на день або 2 капсули (250 мг) 
1-2 рази на день, протягом всієї антибіотикотерапії, потім від 3 до 14 днів 
після антибіотикотерапії.
Дітям старше 6 років 1 капсула (250 мг) 2 рази на день, протягом всієї 
антибіотикотерапії, потім  від 7 до 9 днів після антибіотикотерапії.
Діарея мандрівників:  
Дорослим - 1 капсула (500 мг) 2 рази на день або 2  капсули (250 мг) 2 рази 
на день протягом 5 діб перед поїздкою і під час поїздки протягом  8-30 діб.
Гостра діарея: 
Дорослим 1 капсула (500 мг) або 2 капсули (250 мг) 2 рази на день про-
тягом 8-10 діб . 
Синдром подразненої товстої кишки: 
Дорослим 1 капсула (500 мг) або 2 капсули (250 мг) 1 раз на день про-
тягом 10-14 діб.
Капсули рекомендується запивати водою.
В подальшому термін споживання та можливість повторних курсів узгод-
жувати з лікарем. 
Рекомендовано дотримуватися збалансованого раціону харчування з 
обмеженням тваринних жирів, солодощів, алкоголю.

Поживна цінність 100 г продукту: 
Лотарді 250: білків – 40 г, жирів – 1,80 г, вуглеводів – 27 г.
Лотарді 500: білків – 38 г, жирів – 1,25 г, вуглеводів – 16 г.

Калорійність 100 г продукту: 
Лотарді 250: 278,00 ккал (1162,04 кДж).
Лотарді 500: 224,00 ккал (936,32 кДж).

Форма випуску: 
Капсули, упаковані по 10 шт. у блістері, по 3 блістери у коробці.

Умови зберігання: 
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище  25 °С 
в оригінальній упаковці виробника.

Строк придатності: 
2 роки від дати виготовлення.
Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Не містить ГМО.

Виробник: 
Ананта Медікеар Лімітед.
Юридична адреса: 
621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія. 
Тел./факс : + 91 1147050531.
Адреса місця виробництва: 
Дж-1-265, Фаза - II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар 
(Радж.), Індія.
Імпортер: ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37. 
Тел./факс: +380 (57) 766-07-44.


