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1. Co to jest Lactinova® mama i jakie ma zastosowanie
Lactinova® mama jest innowacyjnym suplementem diety, w postaci 
kapsułek doustnych, zawierających mikroenkapsułowane żywe 
kultury 2-óch gatunków bakterii probiotycznych: Lactobacillus 
i Bifidobacterium. Bakterie kwasu mlekowego (LAB) oraz Bifido-
bacterium kolonizują jelito cienkie i grube, uzupełniając mikrobiotę 
kobiet w ciąży. Lactinova® mama przeznaczony jest w szczegól-
ności dla kobiet w okresie planowania ciąży, jej przebiegu (2 i 3 
trymestr) oraz w czasie karmienia piersią, jako uzupełnienie mi-
kroflory jelitowej w codziennej diecie. Produkt może być stosowany 
również w trakcie i po antybiotykoterapii.
 
2. Bezpieczeństwo stosowania szczepów probiotycznych
W Lactinova® mama zastosowano 4 przebadane klinicznie szczepy 
probiotyczne:
 • Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) LGG
 • Lactobacillus acidophilus LA02 (DSM 21717)
 • Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604)
 • Bifidobacterium lactis BS01 (LMG P-21384)

Każdy z tych szczepów posiada klasyfikację i kod taksonomiczny, 
zgodnie z wytycznymi FAO/WHO (Organizacja ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa/Światowa Organizacja Zdrowia) oraz ma potwierdzony 
w badaniach korzystny wpływ na organizm człowieka, jak 
i potwierdzone bezpieczeństwo stosowania. Wszystkie szczepy są 
pochodzenia naturalnego i zostały wyizolowane z przewodu pokar-
mowego zdrowego człowieka.

 • Lactobacillus rhamnosus GG najlepiej przebadany szczep 
  probiotyczny w badaniach klinicznych na całym świecie.
 • Lactobacillus acidophilus LA02 pomaga utrzymać  
        równowagę kwasowo-zasadową przewodu pokarmowego. 
 • Bakterie Bifidobacterium jako jedne z pierwszych 
  pojawiają się w przewodzie pokarmowym dzieci.

3. Fibregum™ naturalne podłoże prebiotyczne
Błonnik Fibergum™ ułatwia namnażenie się bakterii w świetle jelit. 
Podłoże to chroni bakterie w kapsułce przed ich rozłożeniem (niska 
liczba wodna aw <0,2), co zwiększa trwałość probiotyku. Dodat-
kowo błonnik Fibregum™ – pochodzący z drzewa akacji, jako na-
turalny błonnik rozpuszczalny jest bezpieczny i dobrze tolerowany, 
także przez pacjentów z dyskomfortem w obrębie jelit. Fibergum™ 
nie wpływa na indeks glikemiczny.

4. Mikroenkapsulacja– innowacyjna technologia MICROBAC
Mikroenkapsulacja to nowoczesna technologia produkcji chronio-
na patentem. Zapewnia poprawę stabilności produktu oraz dłuższy 
termin przydatności do użycia, bez konieczności przechowywania 
w lodówce. Unikalna technologia chroni bakterie, wpływa na lepszą 
kolonizację jelita niż w przypadku bakterii podawanych bez otoczki. 
Technologia mikroenkapsulacji MIKROBAC zwiększa 5-krotnie prze-
żywalność szczepów bakterii probiotycznych w środowisku soku 
żołądkowego, żółci i enzymów trawiennych.

5. Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia
1 kapsułka dziennie lub według wskazań lekarza. 
Zalecane stosowanie w 2 i 3 trymestrze ciąży, w okresie laktacji oraz 
w trakcie planowania ciąży.
Probiotyk należy stosować minimum 1 miesiąc.

6. Sposób przygotowania i spożycia:
Kapsułkę Lactinova® mama należy połknąć i popić szklanką płynu 
(np. wodą). Kapsułkę połykać wyłącznie w całości. Nie otwierać, 
nie rozgryzać. Nie rozpuszczać zawartości kapsułki w płynach.

7. Składniki Lactinova® mama: 
Kapsułka zawiera: podłoże prebiotyczne Fibregum™ (aw < 0,2), 
premiks probiotyczny MICROBAC o koncentracji 100 mld CFU*/g, 
(L. rhamnosus GG, L. acidophilus LA02, B. breve BR03, B. lactis 
BS01), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów 
tłuszczowych, dwutlenek krzemu, składnik otoczki kapsułki: sub-
stancja żelująca – hydroksypropylometyloceluloza.

8. Przechowywanie
Lactinova® mama zawiera żywe kultury bakterii, które są wrażliwe 
na ciepło. Dlatego nie należy narażać ich na działanie źródeł ciepła, 
promieni słonecznych oraz na gwałtowne zmiany temperatur. Prze-
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Lactinova® mama
28 kapsułek doustnych
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produktu Lactinova® mama. Należy zachować tę ulotkę, 
aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub 
farmaceuty. 

w 1 kapsułce
3,75 mld bakterii
(3,75 x 109 CFU*)

Zawartość składników w przeliczeniu
na dzienną porcję do spożycia

Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) 1,5 x 109 CFU*
Lactobacillus acidophilus LA02 (DSM 21717) 0,75 x 109 CFU*
Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604) 0,75 x 109 CFU*
Bifidobacterium lactis BS01 (LMG P-21384) 0,75 x 109 CFU*
Fibregum™ – prebiotyk 250 mg



chowywać należy w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekra-
czającej 25°C. Produkt można przechowywać w lodówce. Nie jest 
to konieczne, ale zalecane przy długim okresie przechowywania. 
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

9. Ostrzeżenia
• Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia 
    w ciągu dnia.
• Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
 zróżnicowanej diety. 
• Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie 
 zróżnicowanej diety, dostarczającej organizmowi wystarczającą    
 ilość składników odżywczych.
• Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek  
 składnik produktu.

10. Informacje dodatkowe
Produkt bezglutenowy, bez laktozy. Odpowiedni dla diabetyków 
i wegetarian. Produkt może być stosowany z preparatami witami-
nowymi i kwasami omega-3 w tym samym czasie.  
Produkt może być stosowany przez kobiety suplementujące 
preparaty żelaza, a także w trakcie i po antybiotykoterapii.

Data minimalnej trwałości i numer partii znajdują się na 
opakowaniu produktu.

Suplement diety Lactinova® mama
dostępny jest w opakowaniu zawierającym 28 kapsułek 
(4 aluminiowe blistry). 

Masa netto: 8,4 g

Producent:
Hexanova Sp. z o.o.
Pieńków 11, 05-152 Czosnów
www.hexanova.pl

Informacji o produkcie udziela:
Hexanova Sp. z o.o.
ul. Brukowa 36
05-092 Łomianki
tel.: (22) 201 11 05

Ulotka elektroniczna Lactinova® mama dostępna jest w językach: 

scan QR code
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