
Prospect 

 

LACTOFILTRUM ® ECO 

 

Descriere: comprimate biconvexe de culoare maro închis cu impregnații alb-gri cu linie mediană pe o 

față. 

 

Ingrediente/cpr.: lignină hidrolizată- 342,11 mg; fructo-oligozaharide- 144,44 mg, lactuloză- 101,01 

mg, croscarmeloză sodică și amidon de cartofi (agenți de încărcare), stearat de magneziu vegetal (agent 

antiaglomerant). 

 

Mecanism de acțiune 

Lactofiltrum®-Eco asigură condiții optime de funcționare a tractului gastro-intestinal, prin asocierea de 

fibre alimentare (lignină) și prebiotice (lactuloză). Îmbunătățește digestia, stimulează eliminarea 

colesterolului, a alergenilor, toxinelor, microorganismelor “neprietenoase”, metalelor grele ș.a. De 

asemenea, contribuie la refacerea microflorei  normale a tractului gastro-intestinal. 

Lignina este un absorbant intestinal obținut prin hidroliza unor derivate celulozice. Lignina hidrolizată 

are o mare capacitate de absorbție și efect de dezintoxicare nespecifică. Lignina fixează și elimină 

alergeni, toxine, diverse microorganisme, medicamente, săruri de metale grele, alcool, unii produși 

metabolici în exces precum bilirubina, colesterolul, ureea, metaboliții responsabili de intoxicații 

endogene. Lignina produce o îmbunătățire a  peristalismului intestinal, reglează funcția motorie a 

intestinului și normalizează scaunele fiind benefică în episoadele diareice. 

Lactuloza este un dizaharid cu proprietăți de prebiotic și reglator al funcției motorii intestinale. Ca 

prebiotic, lactuloza contribuie la menținerea microflorei intestinale normale stimulând înmulțirea 

bacteriilor benefice: lactobacterii și bifidobacterii. Astfel este contracarată acțiunea unor produse care 

distrug microflora intestinală. Microflora intestinală normală susține sănătatea și funcționarea sistemului 

digestiv. 

 

Utilizare: 
-  copii  sub 3 ani: la recomandarea medicului; 

 - copii de la 3 la 6 ani: câte 1 comprimat de 3 ori pe zi; 

 - copii de la 6 la 14 ani: câte 2 comprimate de 3 ori pe zi; 

 - copii de peste 14 ani și adulți: câte 2-3 comprimate de 3 ori pe zi. 

  

Durata de utilizare: 14-21 zile. Prelungirea curei, precum și repetarea ei trebuie recomandată numai de 

medic. 

Nu se utilizează concomitent cu diverse medicamente, ci cu 2 ore înainte sau la 2 ore după utilizarea 

acestora. 

 

Contraindicații: intoleranţă la oricare dintre componentele produsului; constipaţie acută.  

 

Condiți de păstrare: A se păstra la temperaturi care să nu depășească 25ºС și umiditate relativă sub 

75%.  

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. 

 

Perioada de valabilitate: 3 ani. 

A se consuma de preferință înainte de sfârșitul termenului de valabilitate inscripționat pe baza cutiei. 

 

Producător: AVVA RUS OJSC, Rusia 

 

Deținător notificare: Dr. Reddy’s Laboratories România SRL 

Str. Nicolae Caramfil Nr. 71-73, Etaj 5, Spațiul 10, Sector 1, București, România 

Tel/Fax: 021-224.00.32; e-mail: office@drreddys.ro; www.drreddys.ro; www.drreddys.com 

mailto:office@drreddys.ro
http://www.drreddys.ro/
http://www.drreddys.com/

