
PROBIOTYKI –
praktyczny przewodnik w pigułce, 
czyli jasna i ciemna strona bakterii 
probiotycznych 
Już od kilkunastu lat na niemal całym świecie obserwuje się niemalejącą popularność 
probiotyków i produktów probiotycznych. Od kilku lat tendencja ta obserwowana jest 
również w Polsce. Moda na probiotyki jest z pewnością jednym z najkorzystniejszych 
nurtów prozdrowotnych ostatnich lat. Należy bowiem zaznaczyć, że te z pozoru 
niepozorne bakterie, dzięki zdolności do przywracania prawidłowych stosunków 
mikrobiologicznych w  przewodzie pokarmowym, wpływają korzystnie na 
funkcjonowanie niemal wszystkich komórek naszego organizmu. Wiadomo już 
bowiem, że to z jelita – pośrednio bądź bezpośrednio – pochodzą odporność, nastrój, 
predyspozycje do rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych (m.in. chorób alergicznych 
czy autoimmunologicznych). Prawidłowy dobór preparatów probiotycznych – 
przede wszystkim zgodnie z układem mikroflory jelitowej oraz przy uwzględnieniu 
występujących problemów zdrowotnych – przyczynić się może do istotnej poprawy 
stanu zdrowia. 
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Niestety, wielu pacjentów nie odno-

towuje spodziewanej poprawy 

stanu zdrowia i w konsekwencji 

rezygnuje ze stosowania probiotyków. Przy-

czyn niepowodzenia terapii probiotycznej 

może być zasadniczo kilka. Po pierwsze –  

preparaty probiotyczne stosować 

należy w sposób celowany. Sytu-

ację tę porównać można do koniecz-

ności zastosowania antybiotyku czy 

leku grzybiczego. Mówiąc obrazowo –  

dobra praktyka kliniczna wymaga, aby 

na konkretną infekcję bakteryjną zasto-

sować antybiotyk aktywny względem 

bakterii będącej przyczyną zakażenia. 

Inny antybiotyk stosuje się więc w przy-

padku infekcji dróg moczowo-płciowych, 

a zupełnie inny w sytuacji zakażenia skóry 

czy infekcji bakteryjnej górnych dróg 

oddechowych. Podobnie powinniśmy 

postępować w przypadku probiotyko-

terapii. Konkretne szczepy probiotycz-

ne wykazują ukierunkowane działanie, 

potwierdzone badaniami naukowymi. 

Z tego względu jeden probiotyk będzie 

wykazywał efektywność w profilaktyce 

i leczeniu zmian atopowych, inny z kolei 

będzie w tej dziedzinie nieskuteczny, lecz 

doskonale zapobiegnie lub skróci czas 

trwania biegunek bakteryjnych i wiru-

sowych. Celem niniejszego artykułu 

będzie więc poglądowe przedstawienie 

zasad doboru konkretnych szczepów 

probiotycznych w wybranych jednost-

kach chorobowych, aby uzyskać możliwie 

najlepsze efekty terapii. 

Drugim problemem związanym 

z nieskutecznością probiotykoterapii jest 

także nie zawsze zadowalająca jakość 

preparatów probiotycznych dostępnych 

na polskim rynku. W dobie popularno-

ści tych preparatów pojawiło się wiele 

środków niespełniających kryteriów 

stawianych bakteriom probiotycznym. 

dr n. biol. Patrycja Szachta
Centrum Medyczne VitaImmun w Poznaniu

Moda na probiotyki 

-

www.food-forum.pl

SUPLEMENTY 41

R E K L A M A



Według definicji FAO/WHO z 2001 r. 

probiotykiem nazywamy określony szczep 

bakterii, który podawany w określonych 

ilościach jest w stanie wywierać korzystny 

wpływ na organizm gospodarza. Mówiąc 

o szczepie bakteryjnym, zaznaczyć nale-

ży, iż właściwości bakterii probiotycznych 

są właśnie szczepozależne i cech jednego 

konkretnego szczepu nie można ekstra-

polować na inne, nawet blisko spokrew-

nione. Za przykład można przyjąć jeden 

z najlepiej przebadanych szczepów bakterii 

probiotycznych, mianowicie Lactobacillus 

rhamnosus ATCC 53103 (LGG). Szczep 

ten ma potwierdzone właściwości zapobie-

gania i skracania czasu trwania biegunek 

rotawirusowych, istnieją też doniesienia 

naukowe o prewencyjnym wpływie tego 

szczepu na występowanie zmian atopo-

wych u dzieci matek obciążonych skłon-

nością do atopii. Nie oznacza to jednak, 

iż każda bakteria z gatunku Lactobacillus 

rhamnosus będzie wykazywała tego typu 

działanie. Niezmiernie istotne jest więc 

sprawdzanie, czy dany preparat oferowany 

pod hasłem „probiotyczny” rzeczywiście 

zawiera szczepy bakterii prozdrowotnych 

o właściwościach potwierdzonych kon-

kretnymi, randomizowanymi badania-

mi klinicznymi. Wskazuje na to numer 

patentu, pod którym dany szczep został 

zdeponowany w kolekcjach kultur szcze-

powych. Innymi słowy, dobry preparat 

probiotyczny powinien zawierać bakterie 

opisane za pomocą rodzaju (np. Lacto-

bacillus, Bifidobacterium), gatunku (np. 

acidophillus, rhamnosus, bifidum), a także 

szczepu (np. ATCC 53103, W 11, LA – 5). 

Dzięki temu, korzystając chociaż-

by ze źródeł internetowych (PubMed 

i inne bazy medyczne), można sprawdzić, 

w jakich jednostkach chorobowych czy 

profilaktyce interesujący nas preparat ma 

potwierdzone zastosowanie. 

Tymczasem na polskim (lecz nie 

tylko) rynku farmaceutycznym spotyka 

się często preparaty zawierające szczepy 

bakterii niespełniające kryteriów stawia-

nych bakteriom probiotycznym [1, 2, 3, 

4, 5]. Jeśli dany preparat zawiera jedy-

nie mikroorganizmy opisane za pomo-

cą nazwy rodzajowej i gatunkowej (np. 

Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus 

rhamnosus, Lactobacillus gasseri, Bifido-

bacterium bifidum) może to świadczyć 

o braku probiotycznych właściwości tych 

mikroorganizmów – lecz uwaga – także 

o nieprawidłowym opisie preparatu przez 

producenta. Nie wszyscy producenci/dys-

trybutorzy preparatów probiotycznych 

na polskim rynku przywiązują bowiem 

wystarczającą wagę do prawidłowego 

nazewnictwa występujących w prepara-

cie szczepów. W konsekwencji zdarzyć 

się może, iż dobry jakościowo probiotyk 

z uwagi na nieprawidłowy/niewystarcza-

jący opis na ulotce i opakowaniu zostanie 

błędnie zakwalifikowany jako suplement 

niskiej jakości. 

Nie tylko określony szczep bak-

terii probiotycznych, lecz również 

ilość bakterii w preparacie ma dia-

metralne znaczenie dla efektu pro-

biotykoterapii. Uważa się, iż mini-

malna ilość bakterii w dawce prepa-

ratu wynieść musi minimum109 jtk/g 

preparatu (w przypadku bakterii 

probiotycznych) oraz 250–500 mg 

w przypadku niepatogennych drożdży 

probiotycznych. Nie wszystkie opisy-

wane suplementy spełniają niestety te 

wymagania. Tymczasem zbyt niska 

ilość mikroorganizmów w preparacie 

jest częstym powodem niepowodzeń 

w jego stosowaniu. Należy bowiem 

pamiętać, iż znaczna część owych 

drobnoustrojów ulegnie strawieniu 

w środowisku kwasu solnego w żołąd-

ku i początkowych odcinkach jelita 

cienkiego (żółć i enzymy trawienne). 

Szacuje się, iż do jelita grubego będą-

cego głównym miejscem docelowego 

Preparaty 
probiotyczne 
stosować należy 
w sposób celowany. 
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działania probiotyków – dociera jedynie 

ok. 0,01–0,001% wyjściowej ilości bakte-

rii w preparacie. Z tego względu ich ilość 

musi być odpowiednio wysoka na każdym 

etapie przydatności preparatu probiotycz-

nego do spożycia. Szczególnie docenić 

należy producentów probiotyków, którzy 

prowadzą kontrolę ilości bakterii w pro-

dukcie probiotycznym przez cały okres 

deklarowanej przydatności preparatu do 

spożycia, gdyż niestety nie jest to normą. 

W przypadku popularnych prepa-

ratów probiotycznych wieloszczepowych 

(składających się z mieszaniny różnych 

szczepów probiotycznych) poruszyć nale-

ży jeszcze jeden problem. Bakterie – rów-

nież probiotyczne – dysponują zdolnością 

wytwarzania metabolitów o aktywności 

przeciwdrobnoustrojowej (np. bakterio-

cyn). Jest to jeden z mechanizmów zwal-

czania innych obecnych w środowisku 

mikroorganizmów, jako mechanizm 

walki o przetrwanie i zapewnienie sobie 

jak najlepszych warunków do rozwoju. 

Mechanizm ten dotyczy również bakterii 

probiotycznych, które mogą wytwarzać 

substancje działające bakteriobójczo bądź 

bakteriostatycznie na inne szczepy bakterii, 

nawet blisko spokrewnione z producentem. 

Przed zastosowaniem mieszanki szczepów 

probiotycznych należy więc sprawdzić, 

czy drobnoustroje te będą działać ze sobą 

synergistycznie i sprzyjać poprawie stanu 

naszego zdrowia, czy też na zasadzie kon-

kurencji międzygatunkowej eliminować 

się wzajemnie. W przypadku tej ostatniej 

wersji okazać się bowiem może, iż – mimo 

pozornie doskonałego składu preparatu 

probiotycznego – bakterii, które mogą 

korzystnie wpływać na zdrowie i samo-

poczucie konsumenta, pozostało tak 

realnie niewiele i stosowanie preparatu 

nie przyniesie pożądanych rezultatów. 

Należy więc zawsze zwracać uwagę, czy 

efektywność wieloszczepowego preparatu 

probiotycznego potwierdzona została na 

gotowym preparacie, czy też właściwości 

prozdrowotne każdego szczepu testowane 

były pojedynczo. 

Na zakończenie poruszyć należy 

kwestię bezpieczeństwa preparatów pro-

biotycznych. Wszystkie szczepy stosowane 

w probiotykach muszą spełniać kryteria 

GRAS, czyli być generalnie uznane za 

bezpieczne (ang. Generally Recognized 

as Safe). Należy jednakże pamiętać, iż 

notowane były już przypadki rozwoju 

bakteremii po spożyciu probiotyków, choć 

zdarzają się one ekstremalnie rzadko, naj-

częściej u pacjentów predysponowanych 

(z niedoborami odporności, po leczeniu 

immunosupresyjnym, po terapii przeciw- 

nowotworowej itp.). W dostępnych i zare-

jestrowanych w Polsce preparatach pro-

biotycznych obecne są bakterie z rodzaju 

Lactobacillus i Bifidobacterium oraz nie-

patogenne drożdże Saccharomyces boular-

dii. W innych krajach spotkać można 

niekiedy preparaty bazujące na szcze-

pach Escherichia coli (najlepiej poznanym 

jest Mutaflor, zawierający niepatogenny 

szczep Escherichia coli Nissle 1917) oraz 

bakterie z rodzaju Enterococcus. Obawy 

naukowców wiążą się zwłaszcza z tymi 

drugimi. Mimo iż szczepy te posiadają 

kilka badań dotyczących skuteczności 

stosowania w określonych jednostkach 

chorobowych, ich stosowanie uznawa-

ne jest za kontrowersyjne. Powodem jest 

naturalna oporność szczepów Enterococcus 

na większość antybiotyków, która może 

zostać przekazana bakteriom bytującym 

naturalnie w naszym przewodzie pokar-

mowym. Z tego względu Enterococcus, 

w przeciwieństwie do innych bakterii 

probiotycznych, nie może być trakto-

wany jako całkowicie bezpieczny i część 

badaczy zaleca jego stosowanie wyłącznie 

u zwierząt, a nie u ludzi [4, 5, 6].

Z uwagi na przedstawione powy-

żej problemy dotyczące jakości i składu 

preparatów probiotycznych dostępnych 

na polskim rynku dobór odpowiedniego 

– i co najważniejsze – bezpiecznego i sku-

tecznego probiotyku nie jest łatwą kwestią. 

Większość preparatów probiotycz-

nych w Polsce zarejestrowana jest jako 

suplementy diety, nieliczne jedynie mają 

status produktów leczniczych. Niestety, 

wytwarzanie, rejestracja i kontrola jakości 

suplementów diety obarczona jest znacznie 

łagodniejszymi obostrzeniami, aniżeli ma 

to miejsce w przypadku produktów lecz-

niczych [7]. Z pewnością koniecznością 

jest zmiana sposobu rejestracji produktów 

probiotycznych, co przełoży się na popra-

wę ich jakości, profilu bezpieczeństwa 

i skuteczności w profilaktyce i leczeniu. 

Poniżej przedstawione zostały 

dostępne na polskim rynku preparaty 

probiotyczne, z podziałem na jednosz-

czepowe i wieloszczepowe oraz konkret-

nym/i wskazaniem/wskazaniami do ich 

stosowania, które znalazły potwierdzenie 

w badaniach naukowych. 

PROBIOTYKI 1 SZCZEPOWE

Lactobacillus rhamnosus  
GG ATCC 53 103 (LGG)

Preparaty: Dicoflor 30 (3 mld jtk), 

Dicoflor 60 (6 mld jtk) LoGGic 30 (3 mld 

jtk), LoGGic 60 (6 mld jtk), krople dla 

noworodków i niemowląt. 

Wskazania do stosowania: profi-

laktyka i skracanie czasu trwania biegu-

nek okołoantybiotykowych, infekcyj-

nych (bakteryjnych i wirusowych) oraz 

podróżnych. Istnieją doniesienia naukowe 

o skuteczności szczepu LGG w popra-

wie parametrów odporności organizmu 

(zmniejszenie liczby dni nieobecności 

dziecka w żłobku/przedszkolu, zmniejsze-

nie liczby stosowanych antybiotyków) oraz 

profilaktyce występowania atopii u dzie-

ci matek atopowych i/lub z obciążeniem 

rodzinnym w kierunku atopii (stosowa-

nie w ostatnim trymestrze ciąży i przez 

pierwsze sześć miesięcy życia dziecka). 

Od jakiego wieku można stosować: 

już u noworodków i niemowląt.

L. reuteri Protectis DSM 17938 

Preparaty: BioGaia krople probio-

tyczne, tabletki (108 jtk). 

Wskazania do stosowania: odbu-

dowa uszkodzonej mikrobioty jelitowej 

na drodze hamowania wzrostu szeregu 

bakterii patogennych (m.in. Salmonella, 

Pseudomonas, Campylobacter jejuni, 

Helicobacter pylorii i in.) oraz grzybów 

Candida albicans, Aspergillus flavus. 

Pomocniczo w leczeniu ostrej biegunki 

u dzieci, terapii eradykacyjnej Helicobacter 

pylorii, zwiększenie częstości wypróżnień 

u dzieci z zaparciami czynnościowymi, 

zmniejszenie nasilenia czynnościowych 
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bólów brzucha u dzieci z problemami 

czynnościowymi, łagodzenie przebiegu 

kolki niemowlęcej, zmniejszeniu nasilenia 

ulewań u niemowląt. 

Od jakiego wieku można stosować: 

już u noworodków i niemowląt.

Lactobacillus plantarum 299 V 

Preparaty: SanProbi IBS (1 × 1010 

jtk/kapsułkę).

Wskazania do stosowania: łago-

dzenie objawów zespołu jelita nadwraż-

liwego, potwierdzone w badaniach kli-

nicznych. Zapobieganie powikłaniom 

antybiotykoterapii. 

Od jakiego wieku można stosować: 

od trzeciego roku życia.

Saccharomyces boulardii 
CNCM-I-1079 – niepatogenny 
drożdżak

Preparaty: LacidoEnter (250 mg), 

Enterol (250 mg).

Wskazania do stosowania: Zapo-

bieganie biegunkom podróżnych (przed 

podróżą do krajów o niskim standardzie 

sanitarnym i w jej trakcie), zapobieganie 

i skracanie czasu trwania biegunek infek-

cyjnych (bakteryjnych i wirusowych), 

zapobieganie biegunce towarzyszącej 

antybiotykoterapii. 

UWAGA: Saccharomyces boulardii 

wykazuje wysoki antagonizm względem 

szeregu mikroorganizmów chorobotwór-

czych oraz zdolność do usuwania toksyn 

bakteryjnych ze środowiska jelit. Mimo iż 

nie zasiedla on nabłonka jelita i nie odtwa-

rza bezpośrednio ekosystemu jelitowego, 

jest skuteczny we wspomaganiu odbudo-

wy dysbiozy jelitowej, przy jednoczesnym 

stosowaniu probiotykoterapii wieloszcze-

powej. Probiotyk wieloszczepowy dostar-

cza bowiem mieszaniny prozdrowotnych 

bakterii, natomiast S. boulardii działa jak 

specyficzna „miotełka”, usuwając nie tylko 

patogeny, ale także toksyny wytwarzane 

przez chorobotwórcze bakterie w naszych 

jelitach. Drożdżak wykazuje także zdolność 

do uszczelniania tzw. bariery jelitowej dzięki 

swoistej ochronie połączeń ścisłych (tight 

junction) między komórkami nabłonka 

jelita. Wspomaga to tworzenie płaszcza 

ochronnego, który osłania powierzchnię 

naszych jelit przed chorobotwórczymi 

mikrobami. 

Od jakiego wieku można stosować: 

saszetki – już od pierwszego miesiąca 

życia dziecka,

kapsułki – od czwartego roku życia 

dziecka.

Probiotyki złożone, 
wieloszczepowe

VivoMixx (nazwa obowiązująca 
poza rynkiem europejskim to VSL#3)

Kompozycja ośmiu szczepów: Strep-

tococcus thermophilus DSM24731®, Bifido-

bacterium longum DSM24736®, Bifidobac-

terium breve DSM24732®, Bifidobacterium 

infantis DSM24737®, Lactobacillus acido-

philus DSM24735®, Lactobacillus planta-

rum DSM24730®, Lactobacillus paracasei 

DSM24733®, Lactobacillus delbrueckii ssp. 

bulgaricus DSM24734® z kolekcji Deutsche 

Sammlung von Mikroorganismen und 

Zellkulturen (DSM).

Preparat dostępny w postaci kapsu-

łek (112 mld jtk. liofilizowanych żywych 

bakterii) lub saszetek (450 mld jtk. liofili-

zowanych żywych bakterii). 

Wskazania: odbudowa w przy-

padku dysbiozy jelitowej (zaburzenie 

stosunków jakościowych i ilościowych 

mikroorganizmów jelitowych) np. po 

antybiotykoterapii, w wywoływaniu 

i podtrzymywaniu remisji wrzodzieją-

cego zapalenia jelita grubego i zapalenia 

zbiornika kałowego (pouchitis), choroby 

czynnościowe przewodu pokarmowego 

(kolka jelitowa niemowlęca, zespół jelita 

nadwrażliwego, IBS), poprawa parame-

trów odpornościowych. 

Istnieją doniesienia o skuteczności 

preparatu w poprawie stanu klinicznego 

pacjentów z postradiacyjnym zapaleniem 

jelit, chorobami wątroby (encefalopatia 

wątrobowa, niealkoholowe stłuszczenie 

wątroby u dorosłych i dzieci (NAFLD) 

oraz alkoholową chorobą wątroby. 

Od jakiego wieku można stosować: 

już u noworodków (także wcześniaków) 

i niemowląt.

Lactibiane Tolerancja

Kompozycja pięciu szczepów pro-

biotycznych: Bifidobacterium lactis LA 

303, Lactobacillus acidophilus LA 201, 

Lactobacillus plantarum LA 301, Lactoba-

cillus salivarius LA 302, Bifidobacterium 

lactis LA 304 pochodzących z Instytutu 

Pasteura. 

Preparat dostępny w postaci kapsu-

łek zawierających 10 × 109 jtk. 

Wskazania: Odbudowa ekosystemu 

jelitowego, wspomagająco w leczeniu sta-

nów zapalnych błony śluzowej przewodu 

pokarmowego, pomocniczo w zespole jelita 

nadwrażliwego w manifestacji biegunko-

wej lub mieszanej (biegunki na zmianę 

z zaparciami), w zwiększonej przepusz-

czalności bariery jelitowej (u pacjentów 

z nadwrażliwościami pokarmowymi).

Od jakiego wieku można stosować: 

od czwartego roku życia dziecka.

Lactibiane IKI

Kompozycja trzech szczepów pro-

biotycznych: Bifidobacterium lactis LA 

304, Lactobacillus acidophilus LA 201, 

Lactobacillus salivarius LA 302 pocho-

dzących z Instytutu Pasteura. 

Preparat dostępny w postaci sasze-

tek zawierających 40x109 jtk/ saszetkę.

Wskazania: pomocniczo u pacjentów 

z zespołem jelita nadwrażliwego w mani-

festacji biegunkowej, stanach zapalnych 

śluzówki jelita, terapii nieswoistej cho-

roby zapalnej jelit (choroba Leśniow-

skiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie 

jelita grubego).

Od jakiego wieku można stosować: 

od czwartego roku życia.

Lacidofil

Kompozycja dwóch szczepów pro-

biotycznych: Lactobacillus rhamnosus 

R0011 oraz Lactobacillus helveticus R0052. 

Jedna kapsułka preparatu zawiera 2 × 109 

CFU bakterii kwasu mlekowego.

Wskazania: nawracające rzekomo 

błoniaste zapalenie okrężnicy, zapobieganie 

biegunkom podróżnych oraz osłonowo 

w trakcie stosowania antybiotykoterapii. 
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 Od jakiego wieku można stosować: 

już u noworodków i niemowląt.

SANPROBI SuperFormuła

Preparat zawiera kompozycję sied-

miu szczepów bakteryjnych: Bifidobacte-

rium lactis W51,W52, Lactobacillus acido-

philus W22, Lactobacillus plantarum W21, 

Lactococcus lactis W19, Lactobacillus casei 

W20, Lactobacillus salivarius W24 i 2 pre-

biotyków (inulina, fruktooligosacharydy). 

Preparat dostępny w postaci kapsu-

łek zawierających 1 × 109 jtk/g preparatu 

(> 200 mln bakterii w kapsułce).

Wskazania: szczepy bakteryjne 

wchodzące w skład preparatu ukierunko-

wane są na odbudowę mikroflory jelitowej, 

zmniejszanie stanów zapalnych towarzy-

szących otyłości czy cukrzycy i pośrednio 

wspieranie redukcji nadmiernej masy 

ciała. Poliprobiotyk ten jest szczególnie 

zalecany u pacjentów z nadwagą i otyło-

ścią, cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym. 

 Od jakiego wieku można stosować: 

powyżej trzeciego roku życia.

SANPROBI Barrier

Preparat zawiera kompozycję ośmiu 

szczepów bakteryjnych: Lactobacillus 

salivarius W24, Bifidobacterium lactis 

W52, Lactobacillus brevis W63, Lacto-

bacillus casei W56, Lactococcus lactis 

W19, Lactococcus lactis W58, Lactoba-

cillus acidophilus W37, Bifidobacterium 

bifidum W23. 

Preparat dostępny w postaci kapsułek 

zawierających 2,5 × 109 jtk/g preparatu 

(> 500 mln bakterii w kapsułce).

Wskazania: poliprobiotyk ten ukie-

runkowany jest na znoszenie dysbiozy jeli-

towej wywołanej i odbudowę uszkodzonej 

bariery jelitowej, co jest częstym wyni-

kiem stosowania niesteroidowych leków 

przeciwzapalnych (NLPZ), inhibitorów 

pompy protonowej (IPP), cytostatyków, 

leków immunosupresyjnych. Prowadzić 

to może do przenikania toksyn bakteryj-

nych do organizmu (endotoksemii) i może 

wywoływać stany przewlekłego zmęczenia, 

migreny, obniżony nastrój, depresje, aler-

gie, nawracające infekcje i inne. Preparat 

zalecany jest pacjentom z uszkodzeniem 

bariery jelitowej, objawami endotoksemii, 

migrenami oraz w celu poprawy funkcjo-

nowania osi jelitowo-mózgowej. 

Od jakiego wieku można stosować: 

powyżej trzeciego roku życia.

Napoje probiotyczne JOY DAY

Ciekawą alternatywą na polskim 

rynku są bezglutenowe i bezmleczne 

koncentraty, napoje probiotyczne JoyDay, 

zawierające mieszaninę szczepów probio-

tycznych: Lactobacillus casei LMG P-17504; 

L. plantarum LMG P-21020 i LMG P-21021; 

L. delbruecki ssp. bulgaricus LMG P-21905; 

L. acidophilus LMG P-21904; L. rhamnosus 

LMG P-21380, LMG P-23699 i DSM 16605; 

L. fermentum; L. lactis; Bifidobakterium 

breve LMG P-17500 i LMG P-17501; B. 

animals ssp. lactis LMG P-17502; B. lon-

gum DSM 16603; S. thermophilus LMG 

P-21908 i LMG P-17225 w dawce 2 × 107 

jtk/ml preparatu. Produkty te posiadają 

liczne raporty badań potwierdzających 

jakość i deklarowany przez producenta 

skład. Oprócz bakterii probiotycznych 

produkty te zawierają liczne metabolity 

bakteryjne wpływające korzystnie na sze-

reg procesów zachodzących w organizmie. 

Z tego względu produkty te są szczególnie 

wartościowym uzupełnieniem codziennej 

diety, sprzyjają zachowaniu lub odtwo-

rzeniu prawidłowej mikroflory jelitowej. 

Od jakiego wieku można stosować: 

powyżej trzeciego roku życia. 
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