
 
СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА ЗІ СМАКОМ ВИШНІ. 
АПЕЛЬСИНА АБО ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ 
МЕДИЧНИЙ ВИРІБ 
 
ОПИС ПРЕПАРАТУ 
Lactoangin® Kids  - медичний засіб з унікальним складом, призначений для 
підтримки лікування вірусних, бактеріальних і грибкових інфекцій горла 
і піднебінних мигдаликів у дітей віком понад 3 роки і дорослих. 
Lactoangin® Kids  містить активний пробіотичний супернатант - 
постбіотик, який складається із сполук, які природним чином виробляються 
живими молочнокислими бактеріями роду Lactobacillus. Супернатант 
складається в основному з органічних кислот, тобто молочної та оцтової 
кислот. Супернатант має противірусні, антибактеріальні та протигрибкові 
властивості. Крім того, продукт містить мацерат насіння льону та 
екстракт ісландського моху, які покривають слизову оболонку горла, 
створюючи захисний шар від подразників та заспокоюючи запалення. 
Ментол зменшує біль та подразнення слизової оболонки горла, 
забезпечуючи відчуття прохолоди та свіжості. Олія м'яти перцевої має 
антисептичну та освіжуючу дію. 
Гліцерин зволожує горло, утримуючи вологу в місці нанесення. 
Lactoangin® Kids  застосовують: 
• як допоміжний засіб при лікуванні фарингіту та тонзиліту, спричинених 

вірусами, бактеріями, грибками або змішаними інфекціями, 
• заспокоєння болю і почервоніння в горлі та мигдаликах, 
• зняття відчуття печіння, сухості та першіння в горлі. 
Lactoangin® Kids  відновлює баланс мікробіома горла. Здоровий мікробіом 
відіграє ключову роль у захисті від шкідливих мікробів і запобіганні 
розвитку захворювань. 
Дослідження підтвердили високий профіль безпеки продукту. 

СКЛАД 
Пробіотичний супернатант молочнокислих бактерій роду Lactobacillus, 
ментол, олія м’яти, мацерат насіння льону, екстракт ісландського моху та 
допоміжні речовини: гліцерин, пропіленгліколь, ароматизатор, натуральний 
ароматизатор, сорбат калію, ксантанова камедь, сукралоза, полісорбат 
20 та вода. 

ДОЗУВАННЯ 
Діти від 3 до 6 років: По 1 дозі препарату до 4 разів на добу або за 
призначенням лікаря Дітям від 6 років та дорослим по 2-3 дози препарату 
до 4 разів на добу або за призначенням лікаря. 
Якщо ви пропустили дозу, прийміть наступну. Не приймайте подвійну дозу, 
щоб компенсувати пропущену дозу. 



СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
1. Перед кожним використанням продукту ретельно промийте трубку 
аплікатора. 
2. Збовтати перед використанням. 
3. Підніміть аплікатор, повернувши його вбік. 
4. Перед першим використанням кілька разів натисніть на насос, щоб 
заповнити аплікатор і забезпечити правильне розпилення. 
5. Помістіть аплікатор у рот, спрямуйте його вихідний отвір на горло та 
натисніть на насос, щоб розпилити дозу, повторіть дію стільки разів, 
скільки необхідно. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
З міркувань гігієни рекомендується використовувати один виріб для однієї 
людини. Не застосовувати при підвищеній чутливості до будь-якого 
з інгредієнтів продукту. Безпека застосування препарату під час вагітності 
та годування груддю не встановлена. 
Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
упаковці. Не використовувати, якщо пошкоджена первинна упаковка. 
У дітей віком до 6 років при прийомі інших лікарських засобів 
проконсультуйтеся з лікарем. 
Зберігайте продукт у недоступному для дітей місці. 
Якщо під час використання продукту симптоми погіршуються, зверніться до 
лікаря. 
СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в щільно закритій первинній упаковці при кімнатній температурі 
(15-25 ), у сухому місці. Не охолоджувати та не заморожувати. 

УПАКОВКА 
Флакон з аплікатором, що містить 250 доз у картонній коробці з інструкцією 
із застосування. Продукт доступний у трьох смакових версіях: вишня, 
апельсин або чорна смородина. 
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