
Попович Ганна Миколаївна,
САНА, Надвірна

Биленец Ксения Сергеевна,  Ай Пi Лiки, Слов'янськ

Бадаева Надежда,
АНЦ, аптека «Благодія» Запоріжжя

Коваленко Анастасія Андріївна ,
АНЦ, Харків

Пилипець Тетяна Ігорівна, 
ТзОВ Аптека Знахар, Львів

Лакто це надзвичайний препарат 
збалансований різними бактеріями яких 
можна призначити без виключення Всім 
пацієнтам як здоровим для тримання 
імунітету, так як наш кишечник буде впорядку
так і організм, людям з діареєю лакто врятує, 
після і під час антибіотико тепапії і просто для 
поновлення бактерій, найкращий засіб в будь 
якій ситуації це Лакто❤

ПЕРЕМОЖЦІ БЛІЦ-КОНКУРСУ
«4 СИЛИ ЛАКТО® - ДЛЯ ЗДОРОВ’Я КИШКОВОГО ТРАКТУ»



УЧАСНИКИ БЛІЦ-КОНКУРСУ
«4 СИЛИ ЛАКТО® - ДЛЯ ЗДОРОВ’Я КИШКОВОГО ТРАКТУ»

Плитус Юлія Тарасівна,
ПМП САНА аптечний пункт №5,

Надвірна

Бокань Олена Миколаївна,
Аптека ФОП Гусаренко, Диканька

ЛАКТО-чудо препарат,
Діарея прихопила🚽🚽-ЛАКТО швидше ти прийми
Корисна мікрофлора-травлення в порядку🍗🍗🍗🍗
Імунітет із ЛАКТО - в нормі в нас завжди😊😊
Антибіотик з ЛАКТО-друзі назавжди👫👫

Рекомендую для нормалізації 
роботи кишківника,  покращення 
роботи ШКТ, профілактики діареї,
пов'язаної з прийомом антибіотиків, 
загальнозміцнююча дія на організм!

Лукомець Ольга Василівна, 
ТОВ "БаДМ" , Полтава 

Коли діарея наступає- ЛАКТО вмить
допомагає
Здуття, нудота, діарея з ЛАКТО 
зовсім не проблема!!!!

Степко Антонина, Копейка, Дніпро

З метою підтримки
нормального балансу 

мікрофлори під час прийому
антибіотиків, у тому числі при

зміні раціону харчування, 
переїзді, подорожах

Бордічук Людмила Михайлівна
Аптека Гармонія, Чернівці

Сторожева Оксана Миколаївна, 
Бажаємо здоров'я, Полтава

Якщо ти хворієш і
п'єш купу таблеток;
Якщо ти здоровий і
плануєш у мандри;
Якщо твій кишечник
потребує допомоги;
Якщо ти хочеш
покращити роботу ШКТ,
Тільки 4 сили ЛАКТО
тобі допоможуть
Завжди бути, як
молоде квітуче дерево.

Ференц Вікторія Іванівна ,
ФОП Минда, Нижні Ворота

Ясковец Анна Вячеславовна,
ТОВ Перша соціальна, Дніпро



Калінічук Алла Іванівна ,
ТОВ Благодія ап .№22

Київ

Войцехівська Людмила В'ячеславівна ,
Аптека 19, Вінниця

Іванищак Іванна Юріївна, 
Аптека 36,6, Гвіздець
Лакто може бути рекомендовано:           
• для відновлення роботи шлунково -
кишкового тракту
• для загального зміцнення організму 
• для покращення регуляції мікрофлори 
шлунково-кишкового тракту 
• при зміні раціону харчування 
• при переїздах 
• при подорожах.

Слюзко Олена Олександрівна, 
Аптека Берегиня, Долинська

З "Лакто" супер!!!
З "Лакто" клас 👍👍
З ним все "гуд" 
Тепер у вас 😉😉
Мікрофлора в нормі ✔️
І в дорослих, і в дітей.
Скажем всім "поганцям"
"еге-геееей" ❌
Рекомендовано дітям з 6 років та дорослим при 
порушеннях  мікрофлори кишківника,
що пов'язані з прийомом антибіотиків, 
при зміні раціону харчування,переїзді, подорожах...

Якщо трохи захворів...
"Ротовіруса" 😷😷 схопив...
Антибіотики пропив....
Живіт знову заболів.😖😖
Якщо ти після хвороби, 
відновитись нема змоги.
Слід Вам❤ ЛАКТО ❤ теж приймати....
Самопочуття, щоб гарне мати!

Мирошниченко Мария Викторівна, 
аптека «Пульс», Апостолове 

Лакто буду 
рекомендовать при 
диарее, метеоризме, 
запорах, дисбактериозе, 
вызванных приемом 
антибиотиков

Фриева Яна Андреевна, 
ТОВ БаДМ, г. Полтава

Рихліцька Олена 
Володимирівна,

Аптека 19, Вінниця

Горголь Светлана Витальевна, 
Аптека Мед Сервис, Новоград-Волинський

Лакто рекомендую взрослым 
по 2 капс. 3 р. на день за 30 мин. до еды. 
И детям с 6 лет по 1 кап.3 р. на день за 30 
мин. до еды. 
Капсулы лучше запивать молоком 



Стани при яких я рекомендую Лакто : 
- Гостра діарея  
- Діарея мандрівника
- Дизбактеріоз кишечника
- При прийомі антибіотиків 
- В період сезонних застуд, для підняття 
місцевого імунітету 
- Пацієнтам, які купують вітаміни для 
покращення стану шкіри та лікування акне

Ратнюк Аліна Іванівна, 
аптека «Гамма -55», м. Ковель  

Лакто - рекомендація #1 при 
діареї, кишкових розладах. 
Лакто приймай - проблем у 
подорожі ти не знай! 
Лакто джерело корисної 
мікрофлори для вашого 
кишечнику!

Сухомудренко Вікторія Віталіївна, 
Аптеки медичної академії, м. Дніпро

Боднарук Тетяна 
Володимирівна, Аптека 36,6 , 
Заболотів

Рекомендую Лакто людям с 
жалобами 
на проблемы ЖКТ, после приёмов
антибиотиков, приёмов тяжёлой 
пищи, 
дизбактериозе, диарее

Науменко Ольга Анатольевна,
ОКП Фармация аптека # 21, Дніпро

Величко Катерина Романівна,
ТЗОВ Знахар, Львів

Федоревская Юлия, 
Аптека медицинской академии, м. Дніпро

Лакто - продукт чудесный!
Помогает он всем прелестно!
Вздутие, диарея, дизбактериоз
Нам ни по чём, 
Если носим Лакто в кармане,
А не дома под ключом!

Филатова Татьяна, 
Аптека медицинской академии,

м. Дніпро

Ягніченко Наталя Яківна, 
Аптека "Берегиня", Долинська

Застосовується при зміні раціону харчування, 
при кишкових розладах та для підтримки
нормального балансу мікрофлори кишечника. 
Зручно брати з собою в подорож та при переїзді ❤



Лакто застосовують при: 

Лакто застосовують при:
Діареї, метеоризмі, 
дисбактеріозі.

Лудчак Іванна Мирославівна,
Аптека 36.6, Іллінці

Микитин Тетяна Ярославівна,
ПМП САНА, Надвірна

Сухомудренко Лидия Васильевна,
ЧП Виктория, Осокорівка

Лакто - надійний захист вашої
мікрофлори! 
Рекомендую Лакто при діареї та при 
прийомі антибіотиків. 
Отримую десятки позитивних
відгуків від клієнтів!

Клюфінська Іванна,
Пмп Сана, Надвірна

Ястремська Галина 
Миколаївна,
м. Львів

Дисбактеріоз, 
низький імунітет, 
розлади стільця, 
паралельно 
при прийомі 
антибіотиків.

Яремин Надія Ярославівна,
ПМП САНА, Ланчин

Атаманенко Ольга Вікторівна, 
ТОВ БаДМ, м. Полтава

Смірнова Олена Миколаївна,
аптека №1 ФОП Березінська Н.В., Високопілля

Мосейченко Ольга Федоровна,
ОКП Фармация, аптека №21, м. Дніпро



Лакто, наче фортеця, 
захищае вiд будь ярких 
проблем з
кишкiвником! 
Дiaрея, здуття, дизбактерioз!

Жураковская Светлана, 
АНЦ, Дніпро

Короткина Ирина, 
АВК Фарм Аптека 2, Шепетівка

Лакто рекомендую при любых 
проблемах
с кишечником!!!
При антибиотикотерапии, 
при диарее путешественника, 
при вздутии,
дизбактериозе!

Витан Татьяна Николаевна,
Аптека низких цен, м. Дніпро

Горголь Ольга, 
ТОВ "БаДМ" аптечный склад, г. Полтава 

Лакто рекомендую для дорослих по 2 
капсули 3 рази на день за 30 хв. до їди, 
дітям від 6 років та старше по 1 капсулі 2 
рази на день за 30 хв. до їди для:
- нормалізації роботи кишечника,
- покращення роботи ШКК,
- профілактика виникнення діареї, що 
пов'язана з прийомом антибіотиків і 
діареї мандрівника, 
- загальнозміцнююча дія на організм

Павленко Ирина,
аптека №21 ТОВ Медара,

Зміїв

Для покращення діяльності ШКТ, 
відновлення мікрофлори кишечника, 
в комплексі при антибіотикотерапії.

Білецька Карина Андріївна, 
ТОВ Мед-Сервіс, Новоград-Волинський

* дисбактериоз после 
приёма антибиотика, 
* диарея,
* запор,
* метеоризм

Шлапак Татьяна Николаевна, 
аптека Берегиня, Долинська

Волкова Виктория Петровна, 
Аптека медицинской академии,

м. Дніпро

Лакто волшебный продукт,
флору восстанавливает,

диарею убирает, рекомендуем
при покупке антибиотиков, 

при покупке химиотерапии, 
при алкоотравлениях



Криворучко Наталья 
Олеговна,

Аптеки медичної академії,
аптека 17,

Дніпро

В путешествие собрались?
Смена климата, еды,
До сих пор вы волновались
Чтобы не было беды?
Все волненья и сомненья
Фармацевт развеет в раз.
Покупай без промедленья,
Препаратик, высший класс!
Микрофлору восстановит,
Ваш кишечник будет рад,
Диарею остановит,
Счастлив будет даже брат.
Море, пальмы и песок,
Лыжные курорты,
Ваш поход даже в лесок,
Будут все комфортны.
Что за чудо препарат?
Спросите меня вы,
Я отвечу без преград,
Лакто, от Ананты.
Я его рекомендую,
И знакомым и друзьям.
Ситуацию любую
Решить можно без изъян.
Я компанию Ананта,
Знаю уж не первый год,
Безопасность препарата,
Главный, важный их подход.
Эффективность доказали,
Комбинацией своей,
Чтобы люди все сказали,
Что Ананта всех родней.
Отдохнуть и вам желаю, 
Не тревожась ни о чём.
Я Ананту обожаю,
С ней проблемы ни почём.
Едьте, смело отдыхайте,
О Лакто не забывайте!!!

Молчанова Ольга Іванівна, 
ПП "Аптека "Славутич", Харків

Пописташ Алина Юрьевна ,
Аптека фармакопейка, Херсон

Чубенко Юлия Сергеевна , 
Аптека низких цен, Харків

Холоша Алла Валеріївна,
Аптека Здоров'я, Волноваха

Охрименко Инна Анатольевна,
Медакадемия , Дніпро

Я рекомендую лакто  при 
метеоризмі , 
діареї, запорі після прийому
антибіотиків

Синько Тетяна.С,
Аптека Низьких Цін 14, Суми

Вирушили з сім'єю ми мандрувати
Весь світ бажаєм пішком прошагати
З собою взяли сух.пайок, бутерброди
Щоб попоїсти на фоні природи
ЛАКТО з собою ми прихопили,
Щоб в дорозі в халепу не втрапити
Знаю я як фахівець
Діарея, хай їй грець
Мандрівників завжди чекає
Їм погіршити настрій бажає.
ШКТ треба нам в добрі держати
Імунітет свій укріпляти
Профілактику діареї робити
ЛАКТО в дорозі завжди пити!!!!!

Осіюк Інна Анатоліївна, 
Копейка, Дніпро



Я рекомендую ЛАКТО під
час прийому антибіотиків, 
при запорах, діареї, 
метеоризмі

Гураль Юлія Романівна ,
Аптека Знахар №1, Винники

Старушкевич Наталія,
Аптека Оптових Цін, Вінниця

Я рекомендую Лакто школярикам, 
підліткам, дорослим і людям 
похилого віку, що приймають антибіотики, 
у комплексному лікуванні діареї різного
походження, в аптечку при подорожі та 
для покращення мікрофлори
при грибкових інфекціях!

Через гору, через ліс, березень весну приніс, 
а з весною сонечко, глянуло в віконечко.
І щоб ми завжди були та здоров‘я берегли, 
є для цього чудо лайк, ЛАКТО капсули приймай.
Релулює без вагань, травлення про нього дбай, 
усуває патоген мікрофлори, ти це знай. 
Всі поради ці сприймай та здоров‘я й щастя май!

Лахнова Виктория Анатольевна
ПП Дивосил, Білолуцьк

Тимощук Виктория , 
Медакадемия,

Днепр

Рекомендую при антибіотико - терапії, 
діареї мандрівника, а також додатково 
джерело лакто-, біфідобактерій і дріждів

Новорок Анна Віталіївна,
Мед-Сервіс, Новоград-Волинський

Лакто рекомендую при кишкових
Розладах,  при прийомі антибіотиків
та діареї мандрівника

Прокопчук Алла Андріївна,
ПП "Аптека "Славутич«, Харків

Лакто я рекомендую к профилактике дисбактериоза
у людей принимающих антибиотики.  
В карантин антибиотики стали востребованные.  
Зачастую ко мне обращаются люди с жалобами связанные
с побочными эффектами связанные с приёмом 
антибиотиков (запор, понос, молочница).  
Я РЕКОМЕНДУЮ всем Лакто так как в нем 
заключена сила 4 лакто бактерий, которые эффективно
избавляют от симптомов дисбактериоза.
Пробиотиков много-ЛАКТО такой один. Он уникален!

Павлик Елена Юрьевна, 911, Харків

Березінська Наталія Володимирівна ,
Завідувач аптеки #1 ФОП Березінська

Н. В.,  Високопілля



Я рекомендую Лакто!
Т.к. он обладает действием :
Противодиарейным, 
Антимикробным,
Антитоксическим,
Трофическим,
Улучшает обменные процессы,
Нормализует вагинальную микрофлору,
Выводит из организма болезнетворные  бактерии и 
грибы естественным путем. И....
Улучшает настроение! 
Спасибо за чудесный препарат!!!
Ожидаем Женский день и работать нам не лень,
ЛАКТО наш надёжный друг - принимают все вокруг!

Гаруст Надежда Ивановна, 
Аптека низьких цін 14, Суми

Ягниченко Надежда Яковна, 
Аптека ПП Фармцентр, Долинська

Рекомендую Лакто дорослим та 
дітям з 6 років, 
при прийомі антибіотиків, 
для зміцнення організму після
хвороби, 
при діареї мандрівника.

Лепеха Альона Олександрівна,
Аптека Славутич, Харків

Мостинська Тамара Василівна ,
Аптека 3i, Сколе

Каминская Елена Владимировна,
АНЦ, Харків

Можна порекомендувати приймати
разом з антибіотиком, також після прийому 
для відновлення мікрофлори шкт; при діареї; 
при отруєннях; додатково при вагінальних інфекціях; 
при порушеннях режиму харчування та дієти; 
при зловживанні алкоголем.

Чех Уляна Василівна, ПП АДОНІС, Болехів

Шпирналь Оксана Степанівна,
АВЕРСІ "Бажаємо здоров'я" , Бурштин

Лакто рекомендований як джерело
корисної мікрофлори з метою підтримки
нормального балансу мікрофлори 

кишечнику в ситуаціях, що пов'язані
з підвищенням ризику  кишкових розладів, 

в тому числі при зміні  раціону
харчування, переїзді, подорожах

Шаталюк Наталья,
Славське, Подорожник

Как сама люблю я Лакто принимать
Так и людям его люблю советовать.
Ведь результат уж виден в тот же час
Всё лучшее в составе там для нас 
Расстройство, вздутие и дисбактериоз
Всё быстренько куда-то унеслось......

Самойленко Наталья,
Медакадемия, Дніпро



Лакто вчасно Ти приймай
- про діарею забувай

Животович Юлия,
Копейка, Дніпро

Рекомендовано: диарея вызванная
приёмом антибиотиков, диарея 

путешественника, запор, 
дисбактериоз.

Как комплекс в аптечку.

Охріменко Наталія Олексіївна,
Аптека Мед-сервіс, Полтава

Рекомендую при
- діареї
мандрівника
- при прийоми
антибіотиків
- при дискомфорті в 
жкт

Гуливская Карина 
Александровна,
ТОВ"Мед-Сервис", 
Новоград-Волинський

Ясковец Любовь Федоровна,
Аптека Пульс, Апостолове

Наконечна Наталія Валентинівна, 
ТОВ Іва-Фарм, Івано-Франківськ

Стан при яких рекомендується:
1.Для покращення роботи ШКТ.
2. Для нормалізації роботи 
кишечника.
3. Для зміцнення імунітету.
4. Профілактика виникнення 
діареї, що пов'язана з 
прийомом антибіотиків і діареї 
мандрівника.

рекомендую при прийомі антибіотиків, 
діареї мандрівника, діткам з 6 років, 
проблемах ШКТ.

Лавренчук Світлана Миколаївна,
Тов Мед-Сервис, Новоград-Волинський

Биканова Ольга Олексіївна,
Аптека Славутич, Харків

Рекомендую при прийомі
антибіотиків,при діареї, 
метеоризм, запори, 
дисбактериоз.

Яремчук Ольга Юріівна,
Аптека Славутич 1,Харків

* дисбактериоз кишечника
* при заболеваниях ЖКТ
* при сниженном иммунитете
* при приеме антибактериальных
препаратов

Коваленко Евгений Леонидович,
ООО Аптеки Медицинской академии,
Дніпро



Лакто може бути рекомендоване,
як додаткове джерело  корисної 

та нормальної мікрофлори кишечника. 
Також при прийомі антибіотиків,

діарея мандрівника.

Махновецька Оксана Олександрівна,
Аптека 50, Полтава

Рекомендую лакто для 
восстановления 
микрофлоры кишечника и в 
аптечку
для путешествия

Синько Оксана Сергеевна,
Аптека низьких цiн, Суми

Серветник Катерина Володимирівна, 
ПП Гамма 55, Ковель

*Діарея
*Профілактика діареї
*Загальне зміцнення організму
*Діарея, пов'язані з прийомом 
антибіотиків
*Для покращення діяльності 
шлунково-кишкового тракту
*Нормалізація мікрофлори

Я рекомендую Лакто як джерело
корисної мікрофлори, з метою підтримки 

нормального балансу мікрофлори
кишечника в ситуаціях при прийомі 
антибіотиків (а зараз це дуже важливо) , 
в тому числі при зміні раціону харчування, 
при переїзді, подорожах.

Берля Наталья Вадимовна,
Запоріжжя

Лакто Вам допоможе при закрепах на фоні
порушеної мікрофлори, діареї мандрівника, 

під час та після прийому антибіотиків, 
а також для підвищення иммунітету
та опірності організму до захворювань.

Юрченко Ирина Юрьевна,
Копейка, Дніпро

Препарат ЛАКТО я 
рекомендую
при таких станах, як:
метеоризм, діарея, запор,
дисбактеріоз, викликаний
застосуванням
антибіотиків.

Пославская Дарья Викторовна,
АОЦ, Полтава

Школяр Катерина 
Анатоліївна ,

Аптека 19 ІКВЕЛ, 
Вінниця



Довгополая Алёна Александровна,
ПП Аптека Славутич, Харків

Ярковая Елена, 
Добра аптека, Зміїв

Я рекомендую Лакто, тому що він сприяє
відновленню балансу мікрофлори кишечнику.
При його порушенні внаслідок лікування
антибіотиками, або як частину лікування 
таких хвороб як кандидоз. Допомогає
пришвидшити одужання при отруєнні. 
Призначають у комплексної терапії алергічних
захворювань шкіри. Для дорослих і дітей 
віком від 6  років. Доступна ціна. 
Приймате Лакто, і будьте здорові!!

Немчук Марина, 
фарм.фірма Центр Буковина, Чернівці

В нашій аптеці з'явився новий
препарат  - Лакто. 
Я впевнена в його силі. 
І тому без всяких сумнівів буду
пропонувати всім покупцям, 

які хворіють і приймають антибіотики
і не тільки, які здорові і планують
подорожувати як далеко так і просто 
на дачу, в яких є проблеми з ШКТ,
і для зміцнення організму в цілому.

Король Татьяна Юрьевна,
Аптека "Бажаємо здоровья”, Полтава 

Лакто рекомендовано практично усім,
хто має проблеми після лікування ковіду,
а таких зараз багато.

Прохорчук Тетяна Іванівна,
ПП "Аптека "Славутич«, Харків

«Лакто®» рекомендуется употреблять при состояниях, 
которые сопровождают нарушения баланса кишечной 
микрофлоры и вызывают дискомфорт, а именно при:

экссудативной диарее (при воспалительных 
заболеваниях кишечника (болезнь Крона, язвенный 
колит), при бактериальных острых кишечных 
инфекциях);
секреторной диарее (антибиотик - ассоциированная 
диарея, от легкой диареи до псевдомембранозного 
колита);
осмотической диарее (дефиците пищеварительных 
ферментов (лактазная недостаточность, хронический 
панкреатит), диарее при ротавирусной инфекции;
гиперкинетической диарее при стрессе, синдроме 
раздраженного кишечника;
гипокинетической диарее, связанной с избыточным 
бактериальным обсеменением тонкой кишки;
соматических заболеваниях, осложненных 
дисбактериозом;
кандидозе кишечника и вагинальном кандидозе;
аллергических заболеваниях: крапивнице, экземе, 
атопическом дерматите; профилактике развития 
диареи на фоне приема антибиотиков.

Тоцкая Ярослава Александровна,
Аптечный пунк 3, Херсон 

Іванова Марія Михайлівна ,
Азовфарм, Маріуполь



ПОКАЗАНИЯ:
Диарея, метеоризм, запор, 
дисбактериоз, вызванный
приемом антибиотиков

Рой Светлана Аркадьевна ,
ТОВ Мед Сервис, Новоград-Волинський

Бенц Наталія,
Здорова Родина, Болехів

Лакто рекомендую при
прийомі антибіотиків, 
Для покращення
микрофлори в кишечнику. 

Савчук Владимир Николаевич,
Аптека Добриня, 
Новоград-Волинський

Ворончук Елена, Омега, Зміїв

Я рекомендую  Лакто взрослым и детям с 6 лет.
Показания: прием антибиотиков, онкобольным
после химиотерапии, лучевой терапии,
расстройство жкт, аллергические заболевания, 
инфекционные заболевания, диарея 
путешественника.
Здоровый кишечник - здоровый человек, 
крепкий иммунитет. 
Перед приемом нужна консультация врача.

Польченко Татьяна,
ФПА Новотроїцька аптека №2, Новотроїцьке

Старченко Олег Анатольевич , 
ТОВ "Еко-фарм №1«, Нікольське

Рекомендую при діареї, кандидозі
кишечника, дисбактеріоз, запор, 
алергічні захворювання, 
метеоризмі😉😉

Миргородська Галина,
Аптека "Знахар«, Львів

Филоженко Максим Юрьевич , 
Аптека "Азовфарм" №15, Маріуполь

Я завжди рекомендую ЛАКТО 
для подорожуючих! 
Це незамінний помічник
в аптечці мандрівника. 

Насолоджуйтесь мандрами 
сповна,
4 сили ЛАКТО зроблять вашу
подорож повноцінною та без 

турбот!

Фірса Світлана Миколаівна,
ФПА Новотроїцька аптека №2,

Новотроїцьке

Смілка Дар'я Володимирівна, 
Аптека "Азофарм" #3, 

Маріуполь



Мои рекомендации для 
применения Лакто:
прием антибиотиков, диарея 

путешественника, 
витаминнодифецитные
сосотояния. 
Лакто разрешено детям с 6 и  
взрослым.

Карпенко Людмила ,
ФЧА Новотроїцька аптека №2, 

Новотроїцьке

Климкина Виктория,
МЧП Галеника, Слов'янськ

Рекомендации 
*  для восстановления иммунитета 
после простуды
* при дисбактериозе
*  для красоты кожи
*  нарушениях стула
*  при приеме антибактериальных
препаратов 

Колесниченко Анна,
Аптека мед академии, Дніпро

Александрович Лидиана Николаевна ,
ТОВ "Екоіллічпродукт«, Маріуполь

Каліна Марина Дмитрівна, 
ФОП Бреславская аптека, Слов'янськ

При комплексном назначении 
заболеваний ЖКТ, кожных 
заболеваниях,
при приеме антибиотиков, 
профилактика дисбактериоза

Прудко Александра, 
Аптека мед академии, Дніпро

Шалаєва Н. В. ,
Азовфарм, Маріуполь

Лакто рекомендую взрослым и 
детям с 6 лет. 
Показания к применению: 
расстройство кишечника,
дисбактериоз, после приема 
антибиотиков,
метеоризм, запор

Шестакова Татьяна,
ФЧА Новотроїцька аптека №2,
Новотроїцьке



Колодяжная Зинаида ,
Аптека Азовфарм, Маріуполь

Костенко Ганна Віталіївна , 
ТОВ"Аптеки медакадеміі'«, Кам'янське

1)Ви отруїлись чимось? Візьміть сорбент-А, через 30 хв випийте кишковий 
антисептик
і обов’язково подбайте про свою мікрофлору, бо вона страждає...

Раджу взяти Лакто для нормалізації мікрофлори))
2)Збираєтесь у подорож? Візьміть упаковку Лакто, вона стане у нагоді у 
випадку 
діареї мандрівника, до того ж для зберігання не потрібен холодильник))
3)Недавно перехворіли та приймали антибіотик і маєте проблему?
Рекомендую комлексний продукт Лакто, що містить біфідобактерії, 

лактобактеріі
та дріжджі, швидко допоможуть позбутися неприємних симптомів

4)Купуєте антибіотики? Візьміть упаовочку Лакто та приймайте його по 2 
капсули 3 рази
на добу і не хвилюйтесь за можливі негативні наслідки

5)Часто хворієте? Можливо у Вас проблеми з мікрофлорою? 
Візьміть Лакто - чотири види бактерій допоможуть відновити мікрофлору 
і зміцнити Ваш організм

ЛАКТО - Збалансований пробіотичний комплекс
4 сили ЛАКТО® для здоров`я кишкового тракту!

Мархайчук (Гуральська) Людмила Анатоліївна , Конекс, Стрижавка

Лакто
Рекомендую 
Діарея будь-яка 
З антибиотиком
Діткам з 6 років

Прокопчук Катерина Валентиновна ,
ТОВ Мед Сервіс, Новоград-Волинський

Може бути використана додатково до 
різноманітного 
та збалансованого раціону харчування як 
джерело 
корисної мікрофлори з метою підтримки 
нормального
балансу мікрофлори кишечнику в 

ситуаціях,
що пов'язані з підвищенням ризику 

розвитку 
кишкових розладів, в тому числі при зміні 
раціону
харчування, переїзді, подорожах.

Марюцак Аня ,
Аптека ПП "Гармонія 200«, Чернівці

Дудар (Андрусишин) Ольга Ігорівна,
Аптека "АЛОЕ«, Тернопіль

Воробей Екатерина ,
Екоіллічпродукт, аптека 15,

Маріуполь



Перелік станів:
- дисбактеріоз;
- гастроентерит;
- дисперсія;
- діарея;
- транзиторні дисфункції кишечнику  
(діарея, закреп, коліки);
- антибіотикотерапія;
- лактозна недостатність;
- корекційне (дієтичне харчування).

Ілюк Ольга Віталіївна ,
Фастівська, Чернівці

Письменна Тетяна,ТОВ "І.К.Вел«, Вінниця

Лакто рекомендую при 
антибіотикотерапії, 
при кишкових розладах при діареї 
мандрівника, 
при інтоксикації після отруєння

Дика Алла Олександрівна ,
Аптека Славутич, Харків

Рудніцька Галина Сергіївна ,
Фармація Тернопільщини, Іванчани

Лихачова Дар'я Олександрівна ,
ЧПКФ "АЕК«, Запоріжжя

Тимчій Галина Романівна ,
Аптека №78, Тернопіль

Герасимів Галина Мирославівна , 
'Бажаємо здоров'я«, Тернопіль

Я рекомендую ЛАКТО!
При антибиотикотерапии
При отравлениях, для восстановления 
микрофлоры кишечника.
Обязательно с собой в путешествие.
При заболевании молочницы у женщин.
При плохой работе кишечника (запор, 
метеоризм)
При разного вида диареях.
При частых простудах (ведь всем известно 
иммунитет живёт в кишечнике)
При нервных заболеваниях (при плохой 
работе кишечника, страдают нервные 
волокна).

Ликова Олена Iванiвна,
Мед-Сервис Харьков, Кременчук

Пирогова Віра Валеріївна,
Аптека "3 і«, Тернопіль

Прийменко Л.А , 
Бажаємо здоров'я, Слов'янськ



Рекомендую при приеме 
антибиотиков, 
для восстановления микрофлоры 
кишечника, поддержания 
иммунной системы!

Коваленко Наталья , 
ООО Аптеки мед академии,

Дніпро

Лакто рекомендую:
Детям с 6 лет
При приёме антибиотик
Диарею путешественника
Та проблемы ЖКТ

Моцар Наталия Ростиславовна,
Аптека Добрыня ФОБ Ковальчук Т.Е., 
Новоград-Волинський

Петрик(Хопта) Христина 
Мирославівна, Сана, Надвірна

Палагнюк Марія Михайлівна ,
Бажаємо здоров'я, Тернопіль

Лечение дисбактериоза
Вздутие живота
Профилактика при приеме антибиотиков
Расстройство различного происхождения
Запор

Билан Татьяна, ТОВ аптека 22, Дніпро

Костюк (Іванчук) Ольга Андріївна ,
Аптека "АЛОЕ«, Тернопіль

Лакто - перша допомога для відновлення мікрофлори
при розладі кішківника, при діареї мандрівника, 
при прийомі антибіотиків, при інтоксикаціях, 
при прийомі антигельмінтних засобів, в комплексному
лікуванні вугрового сипу, при прийомі нестероїдних
препаратів, обов'язково має бути в аптечці мандрівника!!!!

Собчак Марія, Гамма-55, Ковель 

Мої рекомендації найкращі
Бо з ЛАКТО вони завжди вчасні
При діареї, здутті, нудоті
Вони допоможуть і дяді й тьоті!!!!

Малюткина Наталья Ивановна,
Копейка, Дніпро

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ! ЧЕКАЙТЕ НА НОВІ КОНКУРСИ!
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