
1 

 

INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Přečtěte si pozorně tuto  informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Ponechte si tuto informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Pokud potřebujete radu nebo máte-li další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

 

Doplněk stravy 

MULTILAC® 

SYNBIOTIKUM (PROBIOTIKUM + PREBIOTIKUM) 

 

Složení: 

 

Aktivní látky 1 tobolka obsahuje 
Lyofilizované probiotické bakterie náležející 

k 9 různým kmenům: 
4,5 miliardy bakterií (4,5x10

9
 CFU*) 

 

Bifidobacterium bifidum 

Lactobacillus casei 

Lactobacillus plantarum 

Lactobacillus rhamnosus 

Bifidobacterium breve 

Streptococcus thermophilus 

Bifidobacterium longum 

Lactobacillus helveticus 

Lactococcus lactis 

2,25 x 10
8
 CFU 

2,25 x 10
8
 CFU 

2,25 x 10
8
 CFU 

4,50 x 10
8
 CFU 

4,50 x 10
8
 CFU 

4,50 x 10
8
 CFU 

6,75 x 10
8
 CFU 

9,00 x 10
8
 CFU 

9,00 x 10
8
 CFU 

Prebiotická složka 

Oligofruktóza  
 

63 mg 

*CFU - colony forming unit  

 

Pomocné látky: plnivo: kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob; kluzný prostředek: stearan 

hořečnatý E470b; tobolka: hypromelosa E464, barva: oxid titaničitý E171, potah: šelak E904, 

kyselina alginová E400, triethyl-citrát E1505, rohovníková klovatina E410, olivový olej; 

stabilizátor: kyselina askorbová E300. 
 

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK MULTILAC® A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

MULTILAC® je moderní synbiotikum obsahující probiotickou složku – devět vybraných kmenů živých 

probiotických bakterií a prebiotickou složku – oligofruktózu. Díky využití inovativní technologie jsou 

probiotické bakterie zapouzdřené do tobolky MURE® (Multi Resistant Encapsulation) a mají proto 

zvýšenou odolnost vůči nízkému pH žaludečních šťáv, žlučových solí a trávicích enzymů. To jim pomáhá 

adaptovat se a přežít ve střevě a tím si udržet vysokou biologickou aktivitu. Živé kmeny probiotických 

bakterií obnovují a udržují rovnováhu střevní mikroflóry, zatímco prebiotická složka  přípravku MULTILAC 

je zdrojem energie nutné pro růst probiotických bakterií a tím umožňuje jejich delší aktivitu v zažívacím 

traktu. Kmeny bakterií obsažené v přípravku MULTILAC  štěpí laktózu na jednoduché cukry,  které jsou 

prospěšné pro osoby s nedostatkem enzymu laktázy, který vede  k nesnášenlivosti mléka a mléčných 

výrobků.   MULTILAC neobsahuje mléko, kasein nebo konzervanty, a proto je vhodný i pro osoby s alergií 

na tyto látky. 

Vzhledem k jeho vlastnostem je doporučeno užívat MULTILAC zejména  

- jako pomocný prostředek během a po podávání antibiotik,  

- jako pomocný prostředek při střevních obtížích   

- v obdobích zvýšené citlivosti k infekcím.  

MULTILAC může být rovněž používán osobami trpícími  nesnášenlivostí laktózy. 

 

 

2. NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT PŘÍPRAVEK  MULTILAC®  

Neužívejte MULTILAC®, pokud jste přecitlivělí na některou složku přípravku (viz složení). 
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3. JAK UŽÍVAT MULTILAC® 

Dospělí: 1 tobolka denně, nejlépe večer před spaním. 

Děti: 1 tobolka denně, nejlépe večer před spaním. Přípravek  mohou užívat pouze děti, které jsou schopny 

polykat tobolky. 

 

Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 

 

4. JAK UCHOVÁVAT PŘÍPRAVEK  MULTILAC®   
Uchovávejte při teplotě do 25°C na suchém místě,  mimo dosah a dohled dětí. Chraňte před světlem.   

Přípravek nevyžaduje uchovávání v chladničce. 

 

5. DALŠÍ INFORMACE 

Doplněk stravy.  

Nenahrazuje vyváženou a pestrou stravu. 

 

Balení: 10 tobolek 

 

Výrobce: 

Genexo Sp. z o.o. 

ul. Gen. Zajączka 26 

01-510 Varšava, Polsko 

 

Distributor: 

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 

Jankovcova 1569/2c 

17000 Praha 7 

 

 

 

MULTILAC® je produkt připravený šetrným výrobním procesem.. Je to lyofilyzát probiotických bakterií, 

proto může mít obsah tobolky béžovou nebo tmavě béžovou barvu. Výskyt tmavšího, hnědého nebo černého 

zbarvení tobolky je normální a je výsledkem srážení během procesu jejího plnění.  

 


