
 
Перший крок при харчовій алергії та атопічному 
дерматиті 

ЗАМКНУТЕ КОЛО ВИНИКНЕННЯ АТОПІЧНОГО 
ДЕРМАТИТУ (АД) 
Основні симптоми атопічного дерматиту, тобто сухість шкіри і супутній 
свербіж, провокують розчухування. Відбувається механічне 
пошкодження рогового шару епідермісу, що сприяє проникненню 
золотистого стафілокока (Staphylococcus aureus) і подразнюючих 
речовин, що посилюють зміни шкіри. В результаті утворюється 
замкнуте коло виникнення АД.1 
Золотистий стафілокок є найпоширенішим мікроорганізмом, який 
вражає атопічну шкіру. Він колонізує близько 90% людей з таким типом 
шкіри. Ця бактерія може загострити ураження шкіри та призвести до 
утворення характерних медово-жовтих струпів і посилення виділення 
з уражених екземою місць.1 
Щоб загальмувати замкнуте коло виникнення АД, слід вплинути на 
його причини.1 
У цьому допоможуть спеціальні пом’якшувальні засоби з лінії 
Latopic® для нанесення на шкіру та молочнокислі бактерії, що 
містяться в пероральному препараті Latopic®. 
Емоленти з лінії Latopic® (Крем для обличчя та тіла, Емульсія для 
тіла, Емульсія для ванни, Гель для миття тіла та волосся, 
Відновлюючий крем для рук) діють ззовні. Вони містять метаболіти 
Lactobacillus, які виявляють антимікробну дію, сприяють 
обмеженню розвитку Staphylococcus aureus, а завдяки наявності 
інших активних інгредієнтів діють на 7 рівнях: ефективно зволожують і 
змащують, швидко заспокоюють свербіж і подразнення, регенерують 
пошкоджений епідерміс, відновлюють міжклітинні ліпіди та живлять. 
Latopic® - препарат у формі капсул, призначений для дієтичного 
лікування харчової алергії та атопічного дерматиту (АД). Містить 3 
польські, живі та запатентовані штами молочнокислих бактерій роду 
Lactobacillus, безпека та ефективність яких підтверджена 
багаторічними клінічними дослідженнями.2,3 
Молочнокислі бактерії, що застосовуються при харчуванні, діють 
зсередини. Вони можуть сприяти підвищенню герметичності 
кишкового бар’єру, підтримці мікробіологічного та імунологічного 
балансу в організмі та стимуляції секреції слизу.4,5 Молочнокислі 
бактерії можуть позитивно впливати на перебіг атопічного дерматиту, 
полегшуючи вираженість шкірних змін.2,3 

ЕМОЛЕНТИ ВІД LATOPIC® ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ: 
• при атопічній шкірі у людей з AД 
Атопічна шкіра характеризується пошкодженим захисним бар’єром у 
вигляді природного ліпідного шару, що призводить до збільшення 
трансепідермальної втрати води. В результаті атопічна шкіра стає 
сухою, лущиться, грубіє і червоніє. Атопічні ураження найчастіше 
з'являються на щоках, шиї, ліктях і колінах. На обличчі та тілі 
з'являються еритематозні плями, які на запущеній стадії переходять у 
везикулезно-папульозні зміни. Крім того, на тілі видно великі вогнища 
з потовщеною шкірою та імпетиго. Особливо неприємним симптомом 
є постійний свербіж. Під час розчухування пошкоджується епідерміс, 
що часто призводить до виникнення бактеріальних і грибкових 
інфекцій. 
• при проблемах із сухістю шкіри 
Пошкодження природного ліпідного шару сприяє висиханню шкіри, що 
захищає від проникнення факторів навколишнього середовища і 
захищає від втрати води. Суха шкіра тонка, груба і червона. Вона стає 
нееластичною, тьмяною і жорсткою на дотик. Вона лущиться, 
свербить і пече, створюючи відчуття стягнутості. 
• при сухій шкіру немовлят і дітей 
Шкіра немовлят набагато тонша, ніж у дорослих, і сальні залози в ній 
проявляють дуже мало активності. Епідермальний бар'єр не повністю 
розвинений, що спричиняє надмірну втрату води та, як наслідок, 
сухість. Суха шкіра немовлят і дітей стає чутливою, червоною, часто 
свербить, пече і лущиться. 
 
 
 
 
 

 
 
Основним принципом догляду за атопічною, сухою та схильною до 
подразнень шкірою є щоденне використання емолентів. 

ЕМОЛЕНТИ ДІЮТЬ КІЛЬКОМИ СПОСОБАМИ: 
• зволожують і змащують, 
• відновлюють пошкоджений захисний бар'єр епідермісу 

і повертають його функції, 
• допомагають утримувати воду всередині шкіри, 
• зменшують свербіж і неприємне відчуття печіння, 
• зменшують подряпини, захищаючи епідерміс від проникнення 

бруду та мікроорганізмів. 
Для більшої ефективності рекомендується регулярно використовувати 
кілька видів емолентів з однієї спеціалізованої лінії засобів для ванн 
і емульсій або кремів для догляду за шкірою. 

LATOPIC®  СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІНІЯ ЕМОЛЕНТІВ 
Емоленти Latopic® містять метаболіти Lactobacillus sp., які мають 
природну антимікробну дію, допомагають запобігти розвитку 
Staphylococcus aureus, що може посилювати шкірні симптоми у 
людей з атопічною шкірою. Завдяки багатій формулі емоленти 
Latopic® діють на 7 рівнях: ефективно зволожують і змащують, швидко 
знімають свербіж і подразнення, відновлюють пошкоджений епідерміс, 
забезпечують міжклітинні ліпіди, а також живлять. Вони призначені 
для щоденного догляду за шкірою немовлят, дітей і дорослих. 

Емоленти Latopic®: 
• можна використовувати з першого дня життя, 
• проявляють гіпоалергенні властивості, 
• не містять ароматизаторів і штучних барвників,  
• пройшли дерматологічне тестування. 

Спеціалізована лінія емолентів Latopic® складається з: 
• Latopic® Крем для обличчя та тіла 75 мл, 250 мл, 500 мл 
• Latopic® Емульсія для тіла 200 мл, 400 мл, 1000 мл 
• Latopic® Емульсія для ванни 200 мл, 400 мл, 1000 мл 
• Latopic® Гель для миття тіла та волосся 400 мл, 1 000 мл 
• Latopic® Відновлюючий крем для рук 50 мл 

LATOPIC® КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА 
Доглядає за особливо сухими та подразненими ділянками шкіри 
та:  
• містить метаболіти Lactobacillus sp., що мають антимікробні 

властивості. 
• заспокоює свербіж та подразнення, 
• відповідно живить, пом'якшує і тонізує шкіру, 
• зволожує та захищає від трансепідермальної втрати води (TEWL), 
• відновлює гідроліпідний шар епідермісу, 
• прискорює регенерацію пошкодженого епідермісу, 
• захищає шкіру від впливу низьких температур і вітру, заспокоює 

викликані ними подразнення. 

Активні інгредієнти 
Метаболіти Lactobacillus sp., протисвербіжний комплекс (віск зерна 
ячменю, арганова олія, екстракт масла ши), полідоканол, пантенол, 
масло ши, ланолін, вітамін Е, оливкова олія, алантоїн, тригліцериди 
каприлової та капринової кислот. 

Спосіб застосування: 
Нанесіть крем тонким шаром на очищену шкіру обличчя і точково на 
особливо сухі та подразнені місця, делікатно розмасуйте. Уникайте 
області навколо очей. Для досягнення найкращих результатів 
використовуйте препарат принаймні двічі на день. 
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LATOPIC® ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ТІЛА 
Призначений для догляду всього тіла, має легку текстуру, 
завдяки чому добре розподіляється, швидко вбирається і не 
залишає на шкірі жирної плівки: • містить метаболіти Lactobacillus 
sp., що мають антимікробні властивості. 
• заспокоює свербіж та подразнення, 
• ніжно живить суху шкіру всього тіла, усуваючи відчуття стягнутості 

та сухості шкіри, 
• утворює тонкий шар оклюзину, який захищає від 

трансепідермальної втрати води (TEWL), 
• відновлює гідроліпідний шар епідермісу. 
Активні інгредієнти 
Метаболіти Lactobacillus sp., протисвербіжний комплекс (віск 
з ячмінного зерна, арганова олія, екстракт масла ши), полідоканол, 
пантенол, масло ши, олія каноли, олія насіння бавовни, алантоїн, 
тригліцериди каприлової та капринової кислот. 
Спосіб застосування: 
Нанесіть емульсію тонким шаром на очищену, злегка вологу шкіру 
всього тіла і делікатно розмасуйте. Уникайте області навколо очей. 
Косметичний засіб найкраще наносити після кожного купання 
з використанням Latopic® Емульсія для ванни. 

LATOPIC® ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ВАННИ 
Очищає та комплексно доглядає за шкірою під час та після 
купання: 
• містить метаболіти Lactobacillus sp., що мають антимікробні 

властивості. 
• заспокоює свербіж та подразнення, 
• утворює тонкий шар оклюзину, який захищає від 

трансепідермальної втрати води (TEWL) та пересихання шкіри, 
• відновлює гідроліпідний шар епідермісу, 
• живить, регенерує і насичує шкіру на тривалий час. 

Активні інгредієнти 
Метаболіти Lactobacillus sp., протисвербіжний комплекс (віск 
з ячмінного зерна, арганова олія, екстракт масла ши), полідоканол, 
масло ши, тригліцериди каприлової та капринової кислот, олія каноли, 
олія насіння бавовни, алантоїн, парафінова олія 

Спосіб застосування: 
Налийте 2-3 ковпачки емульсії у ванночку, наповнену водою. У разі 
купання у ванні налийте 2-4 ковпачки. Приймайте ванну близько 10-15 
хвилин. Потім акуратно просушіть шкіру рушником (не розтираючи). 
Рекомендується використовувати емульсію для ванн з препаратами 
лінії Latopic®: Крем для обличчя та тіла та Лосьйон для тіла. При 
купанні з додаванням емульсії немає необхідності використовувати 
додаткові миючі засоби. 

LATOPIC® ГЕЛЬ ДЛЯ МИТТЯ ТІЛА ТА ВОЛОССЯ 
Призначений для щоденної гігієни та догляду за атопічною, 
сухою та схильної до подразнень шкірою тіла, голови та волосся: 
• містить метаболіти Lactobacillus sp., що мають антимікробні 

властивості. 
• ніжно очищає, не порушуючи гідроліпідний шар епідермісу, 
• забезпечує тривале зволоження та зменшує відчуття стягненості 

шкіри, 
• заспокоює свербіж і подразнення шкіри тіла і голови, 
• робить волосся м’яким і полегшує розчісування. 

Активні інгредієнти 
Метаболіти Lactobacillus sp., SyriCalm®, AQUAXYL ™, OLIVEM® 300, 
біоліпід (коко-глюкозид, гліцерил олеат), полідоканол, бетаїн, 
пантенол, алантоїн, гліцерин. 

Спосіб застосування: 
Нанесіть невелику кількість засобу на долоні, акуратно розподіліть 
гель на вологу шкіру тіла, голови та по усій довжині волосся. Змийте 
водою. Потім ретельно висушіть шкіру і волосся рушником. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATOPIC®  ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 
Інтенсивно доглядає за атопічною, сухою та схильною до 
подразнень шкірою рук, а також шкірою, що піддається впливу 
шкідливих зовнішніх факторів: 
• містить метаболіти Lactobacillus sp., що мають антимікробні 

властивості. 
• заспокоює свербіж та подразнення, 
• на тривалий час зволожує, розгладжує та інтенсивно відновлює 

епідерміс, 
• має легку текстуру, чудово вбирається, залишаючи на шкірі ніжну 

захисну плівку, 
• захищає від впливу зовнішніх факторів і робить шкіру менш 

схильною до тріщин і подразнень, 
• захищає шкіру від впливу низьких температур і вітру, заспокоює 

викликані ними подразнення. 

Активні інгредієнти 
Метаболіти Lactobacillus sp., DURAQUENCH™ IQSA, 
протисвербіжний комплекс (віск із ячмінного зерна, арганова олія, 
екстракт масла ши), полідоканол, сечовина, пантенол, алантоїн, 
масло ши, масло каноли, гліцерин, тригліцериди каприлової та 
капринової кислот. 

Спосіб застосування: 
Нанесіть крем тонким шаром на очищену шкіру рук і акуратно 
розподіліть. Рекомендується використовувати після кожного миття 
рук. 

Виробник 
АТ Інститут біотехнології сироваток і вакцин BIOMED (Instytut 
Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.); 
Ал. Соснова 8, 30-224 Краків, 
тел.: +48 12 37 69 200, факс: +48 12 37 69 205, 
informacjanaukowa@biomed.pl  
www.biomed.pl 

В продажі також наявне: 
LATOPIC® 
Харчування спеціального медичного призначення у формі капсул 
для немовлят, дітей та дорослих, що містить ліофілізовані живі 
молочнокислі бактерії: 
• Lactobacillus casei ŁOCK 0919 (раніше Lactobacillus paracasei ŁOCK 

0919), 
• Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0908 (раніше Lactobacillus casei 

ŁOCK 0908), 
• Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900 (раніше Lactobacillus casei 

ŁOCK 0900). 
Latopic® призначений для дієтичного лікування харчової алергії 
(включаючи білки коров'ячого молока, курячих яєць, сої) та атопічного 
дерматиту (АД). Це єдиний препарат на польському ринку, що містить 
польські штами молочнокислих бактерій, безпека та ефективність яких 
підтверджена багаторівневими дослідженнями *. 
Молочнокислі бактерії, які використовуються в раціоні, можуть 
сприятливо впливати на: 
• підвищення герметичності кишкового бар'єру, 
• підтримання мікробіологічного та імунологічного балансу 

в організмі, 
• перебіг атопічного дерматиту. 
Препарат не містить глютену, молочного білка та лактози. 

* Результати досліджень доступні в IBSS BIOMED S.A. для медичних 
працівників та дієтологів. 

Більше інформації про продукти на www.latopic.pl 
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