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Dlaczego wzrasta zachorowalność na alergię?

W ostatnich dekadach w krajach wysokorozwiniętych, do których należy 
również Polska, obserwuje się znaczny wzrost zachorowalności na choroby 
alergiczne. Główna przyczyna tego zjawiska wiąże się z tzw. zachodnim 
stylem życia, czyli wysokim reżimem higienicznym, stosowaniem 
antybiotyków, zmianą diety, odejściem od kontaktu z naturą, 
uprzemysłowieniem. Nie bez znaczenia jest również wzrost liczby cięć 
cesarskich (około 30% dzieci w krajach zachodnich, w tym w Polsce rodzi 
się przez cesarskie cięcie), który koreluje ze wzrostem zachorowalności 
na niektóre postaci alergii, np. na alergię pokarmową, czy astmę.

Czy mikrobiota jelitowa może wpływać 
na rozwój chorób alergicznych?

Mikrobiota jelitowa, dawniej zwana mikroflorą jelitową to zespół 
mikroorganizmów zasiedlających jelita, który stanowi integralną część 
organizmu człowieka. Mikrobiota jelitowa wpływa na funkcjonowanie 
układu immunologicznego, w tym na mechanizmy regulujące odpowiedź 
immunologiczną na alergeny oraz na rozwój tolerancji immunologicznej. 
Obecnie uważa się, że mikrobiota jelitowa programuje organizm dziecka, 
wpływając na jego stan zdrowia w późniejszych latach (tzw. mikrobiotyczna 
hipoteza rozwoju chorób alergicznych). Zaburzenie składu mikrobioty 
jelitowej, czyli dysbioza jelitowa, obserwowana już od pierwszych dni życia 
może doprowadzić do rozwoju chorób alergicznych w każdym wieku. 
Szczególnie ważnym etapem dla programowania mikrobiotycznego 
jest czas ciąży oraz okres wczesnego dzieciństwa. 

Jaką rolę w leczeniu alergii odgrywają probiotyki?
Liczne badania kliniczne pokazują, że probiotyki mogą wspomagać leczenie 
niektórych chorób alergicznych. Szczególnie jest to udowodnione dla 
chorych z atopowym zapaleniem skóry, u których podawanie probiotyków 
korzystnie wpływa na przebieg kliniczny choroby – obserwowano u nich 
znamienne statystycznie obniżenie indeksu SCORAD (ang. SCORing Atopic 
Dermatitis) w porównaniu z grupą kontrolną. Również u osób z alergicznym 
nieżytem nosa podawanie probiotyków wpływało na polepszenie jakości 
i komfortu życia. 

Jaki probiotyk wybrać do walki z alergią?
Skuteczność probiotyków jest szczepozależna, co oznacza, że nie wszystkie 
szczepy danego gatunku działają tak samo. Ponadto badania kliniczne 
potwierdzają różną skuteczność tych samych szczepów probiotycznych 
w różnych krajach, co wskazuje, że działanie probiotyków jest również 
zależne od populacji, co wynika z różnic w składzie mikrobiomu jelitowego. 
Dlatego, jeżeli podajemy probiotyki, to powinniśmy podawać te szczepy, 
które mają badania kliniczne przeprowadzone w kraju, w którym będą 
stosowane.

Czy szczepy Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900, 
Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0908 i Lactobacillus 
casei ŁOCK 0919 można stosować w trakcie 
antybiotykoterapii?

Szczepy Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900, Lactobacillus rhamnosus 
ŁOCK 0908 i Lactobacillus casei ŁOCK 0919 wykazują szerokie działanie 
przeciwbakteryjne, tzn. hamują rozwój wielu patogenów, dlatego ich 
stosowanie w trakcie antybiotykoterapii jest jak najbardziej wskazane, 
szczególnie u dzieci cierpiących na alergię.

Czy  szczepy Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900, 
Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0908 i Lactobacillus 
casei ŁOCK 0919 można stosować u osób, 
które nie tolerują laktozy?

Szczepy Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900, Lactobacillus rhamnosus 
ŁOCK 0908 i Lactobacillus casei ŁOCK 0919 posiadają wysoką aktywność 
beta-galaktozydazy – enzymu aktywującego rozkład laktozy. Tak więc 
u osób nietolerujących laktozę, u których aktywność enzymatyczna laktazy 
jest obniżona, szczepy te wspomagają metabolizm laktozy i mogą 
korzystnie wpływać na objawy kliniczne nietolerancji, takie jak wzdęcia czy 
biegunki. 

        prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
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5-15%

20-40%

25-30%

40-60%

60-80%

Rodzice i rodzeństwo bez objawów alergii

Objawy alergii u jednego z rodziców

Objawy alergii u jednego z rodzeństwa

Objawy alergii u obojga rodziców

Oboje rodziców ma te same objawy alergii

Ryzyko wystąpienia alergii u Twojego dziecka

Alergia – to nieprawidłowa odpowiedź układu odpornościowego na 
powszechnie występujący alergen (np. białka mleka krowiego, roztocze, 
sierść zwierzęca, pyłki roślin itp). Układ immunologiczny zdrowej osoby 
toleruje alergeny, natomiast u osoby chorej dochodzi do pobudzenia reakcji 
przeciwko alergenom, co objawia się różnymi postaciami alergii.

W 40% odpowiedź alergiczną kształtuje środowisko.

Duże znaczenie przypisuje się również zmianom 
mikroflory jelitowej zasiedlającej układ pokarmowy, od której 

to zależy prawidłowe dojrzewanie i rozwój układu odpornościowego.

Przyczyną wzrostu alergii jest "zachodni styl życia", czyli sterylizacja życia 
codziennego, wysoki reżim higieniczny, częste stosowanie antybiotyków, 
zmiany diet, nieliczne rodziny, cięcie cesarskie.

Jeśli odpowiednio wcześnie 
nie wyeliminujesz 

alergenów i nie zastosujesz 
odpowiedniego leczenia, 
proces alergiczny może 

wymknąć się spod kontroli.

Alergia pokarmowa – to jedna z ważniejszych postaci alergii, na 
którą cierpi ok. 20% wszystkich alergików. Alergia na pokarmy najczęściej 
przebiega pod postacią atopowego zapalenia skóry (AZS).

Objawami alergii pokarmowej mogą być:
ź zmiany skórne – pokrzywka, zaczerwienienie skóry, wyprysk 

niemowlęcy, przesuszenie i swędzenie skóry, skóra atopowa,

ź zmiany w układzie oddechowym – alergiczny nieżyt nosa, zapalenie 
błony śluzowej ucha środkowego, krtani, nawracające, spastyczne 
zapalenia oskrzeli,

ź zmiany w przewodzie pokarmowym – nudności, biegunki, kolka 
brzuszna, wzdęcia, zaparcia, krew w stolcu.

Produkty zawierające najsilniejsze alergeny:
mleko krowie, jaja, zboża glutenowe: pszenica, jęczmień, żyto, owoce 
cytrusowe, brzoskwinie, morele, wiśnie, śliwki, truskawki, banany, soja, 
wołowina, cielęcina, wywary mięsne, orzechy, ryby i owoce morza.

Alergia ma podłoże genetyczne, dziedziczy się z pokolenia 
na pokolenie.

Czym zastąpić:

Białka mleka krowiego?

Objawami alergii na białka mleka krowiego mogą być: wysypka, biegunka, 
obfite ulewania, bóle brzucha. W przypadku alergii na mleko należy unikać: 
masła, jogurtu, kefiru, maślanki.
Zamiast masła można używać: masła klarowanego, margaryny bezmlecznej 
lub oliwy z oliwek.
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Nietolerancja laktozy jest spowodowana ograniczeniem lub 
brakiem aktywności laktazy jelitowej (enzym rozkładający cukier mleczny 
do glukozy i galaktozy) oraz zaburzeniami jej wchłaniania. Leczenie 
dietetyczne zazwyczaj pozwala całkowicie wyeliminować przykre objawy.

Produkty z glutenem?

Najczęściej objawami alergii na gluten jest wysypka lub biegunka. Gluten 
występuje w mąkach, płatkach, kaszach oraz pieczywie. Mąkę pszenną 
warto zastąpić mąką kukurydzianą, ryżową, ziemniaczaną lub gryczaną. 
Pieczywo bezglutenowe można kupić w piekarniach i sklepach 
specjalistycznych. Kupuj produkty ze znakiem przekreślonego kłosa.

Jaja?

Wysypka jest najczęstszym objawem uczulenia. Częściej uczula białko, 
niż żółtko jaja. Większość dzieci dobrze toleruje jajka przepiórcze. Kleik ryżowy 
lub ziemniaki można dodać do wielu potraw zamiast jajka. Można również 
spożywać ciasto francuskie oraz tarty, które nie zawierają jaj.

Objawy ze strony układu pokarmowego mogą świadczyć o alergii 
pokarmowej lub możemy mieć do czynienia z nietolerancją laktozy.

W przypadku nietolerancji laktozy spożycie produktów zawierających 
laktozę prowadzi do nadmiernej produkcji gazów trawiennych (wzdęcia, 

kurczowe bóle brzucha, kolki) i często do wodnistej biegunki.

Jeżeli dziecko wymaga diety bezlaktozowej 
oznacza to zakaz spożywania:
ź świeżego mleka, maślanki, słodkiej śmietany, bitej śmietany,
ź kremów na bazie mleka lub śmietany,
ź lodów, tortów, czekolady, budyniu, ptasiego mleczka,
ź produktów takich, jak: naleśniki, niektóre suchary, herbatniki, ciastka 

maślane, zawierające mleko lub śmietanę,
ź laktozy (Lactosum, Saccharum Lactis, cukier mleczny) która jest także 

zawarta w otoczkach wielu leków oraz w syropach, a także w innych 
produktach zawierających w swoim składzie mleko w proszku.

Należy starannie czytać etykiety ze składem produktu!

Większość dzieci z nietolerancją laktozy 
dobrze toleruje:
ź kwaśne mleko, kefiry, jogurty,
ź dozwolone w rozsądnych ilościach są także kwaśne, białe sery, sery żółte 

oraz przetwory na bazie mleka sojowego,
ź ryby (zwłaszcza szprotki),
ź warzywa strączkowe (np. fasola),
ź orzechy, migdały, żółtka jaj.

W badaniach laboratoryjnych wykazano wysoką aktywność fermentacyjną 
szczepów bakterii kwasu mlekowego wchodzących w skład preparatu 

Latopic®. Zdolność do fermentacji laktozy i galaktozy wskazuje na celowość 
ich przyjmowania przez ludzi nietolerujących tych sacharydów.*

konsultacja naukowa: prof. Bożena Cukrowska

Atopowe zapalenie skóry  (AZS) 
zwane też wypryskiem atopowym jest przewlekłym i nawrotowym 
schorzeniem z wybitnie nasilonym świądem, typową lokalizacją 
i charakterystycznym obrazem zmian. Jest to choroba uwarunkowana 
genetycznie o podłożu alergicznym.

W rozwoju  szczególną rolę odgrywa defekt bariery naskórkowej. AZS
W efekcie jej nieprawidłowości dochodzi między innymi do zwiększenia 
przeznaskórkowej utraty wody (TEWL) i zmniejszenia ilości lipidów 
międzykomórkowych, co w konsekwencji prowadzi do nadmiernej suchości 
i świądu skóry.

Dominującym objawem atopowego zapalenia skóry jest suchość.

Suchość skóry jest spowodowana między innymi:
ź nieprawidłowym metabolizmem lipidów naskórkowych,

ź zmniejszeniem ilości naturalnego czynnika nawilżającego (NMF),

ź nieprawidłowością dotyczącą białek strukturalnych naskórka (np. 
filagryny).
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konsultacja naukowa: prof. Bożena Cukrowska

Atopowe zapalenie skóry  (AZS) 
zwane też wypryskiem atopowym jest przewlekłym i nawrotowym 
schorzeniem z wybitnie nasilonym świądem, typową lokalizacją 
i charakterystycznym obrazem zmian. Jest to choroba uwarunkowana 
genetycznie o podłożu alergicznym.

W rozwoju  szczególną rolę odgrywa defekt bariery naskórkowej. AZS
W efekcie jej nieprawidłowości dochodzi między innymi do zwiększenia 
przeznaskórkowej utraty wody (TEWL) i zmniejszenia ilości lipidów 
międzykomórkowych, co w konsekwencji prowadzi do nadmiernej suchości 
i świądu skóry.

Dominującym objawem atopowego zapalenia skóry jest suchość.

Suchość skóry jest spowodowana między innymi:
ź nieprawidłowym metabolizmem lipidów naskórkowych,

ź zmniejszeniem ilości naturalnego czynnika nawilżającego (NMF),

ź nieprawidłowością dotyczącą białek strukturalnych naskórka (np. 
filagryny).
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W wyniku powyższych procesów dochodzi do uszkodzenia bariery 
naskórka, skóra staje się odwodniona i wysuszona, w jej obrębie tworzą się 
pęknięcia i szczeliny. Suchości towarzyszy również uporczywy świąd, który 
prowokuje chorego do drapania. To nasila stan zapalny, skóra staje się 
bardziej podatna na działanie czynników drażniących oraz na działanie 
bakterii chorobotwórczych, w tym W efekcie gronkowca złocistego. 
wytwarza się błędne koło napędu AZS.

świąd stan 
zapalny

Staphylococcus 
aureus

Substancje 
drażniące

sucha 
skóra

drażnienie
mechaniczne

(drapanie)

Czynniki zaostrzające przebieg AZS
ź drobnoustroje – bakterie (głównie gronkowiec złocisty), grzyby i wirusy,
ź czynniki drażniące – np. odzież z wełny lub włókien syntetycznych, 

chemiczne detergenty, płyny do płukania, mydła, 
ź alergeny kontaktowe – konserwanty,  kompozycje zapachowe 

w kosmetykach i w chemii gospodarczej,
ź zanieczyszczenia środowiskowe – np. dym papierosowy, spaliny 

samochodowe, zanieczyszczenia przemysłowe,
ź alergeny wziewne – np. roztocza kurzu domowego, pyłki roślin, sierść 

zwierząt,
ź alergeny pokarmowe – np. mleko krowie, jaja, pszenica, czekolada, 

cytrusy, orzechy ziemne,
ź klimat – wysoka temperatura otoczenia i niska wilgotność powietrza,
ź czynniki psychiczne i stres – sytuacje stresowe w domu, szkole 

lub pracy.

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus)
Dużą rolę w zaostrzeniu przebiegu atopowego zapalenia skóry odgrywa 
gronkowiec złocisty. Jego przyleganie jest 20 razy większe do skóry 
suchej, niż skóry prawidłowej. Ponadto w zmianach chorobowych gęstość 
kolonizacji tą bakterią zwiększa się aż 1000 razy.

Drapanie uszkadza naskórek, przez co powstają sprzyjające warunki do 
namnażania gronkowca, co może prowadzić do wtórnej infekcji bakteryjnej 
skóry, która charakteryzuje się miodowo-żółtymi strupami i nasilonym 
sączeniem zmian wypryskowych.

Aby przerwać błędne koło napędu AZS należy wyeliminować dwie 
przyczyny: świąd oraz zmniejszyć przyleganie gronkowca złocistego!

W postępowaniu leczniczym w atopowym 
zapaleniu skóry zaleca się:
ź glikokortykosteroidy o działaniu miejscowym,

ź codzienną pielęgnację preparatami emoliencyjnymi,

ź eliminację czynników wywołujących lub zaostrzających chorobę,

ź podawanie leków przeciwhistaminowych w celu zahamowania 
wydzielania histaminy, jako głównego mediatora reakcji alergicznej,

ź zastosowanie antybiotyków w przypadku wystąpienia zmian skórnych 
nadkażonych bakteriami,

ź podawanie probiotyków.

Niezbędnym elementem leczenia i profilaktyki atopowego zapalenia skóry 
jest stosowanie emolientów.

Emolienty to preparaty do stosowania zewnętrznego o właściwościach 
nawilżających, natłuszczających i uelastyczniających skórę. Głównym ich 
zadaniem jest odbudowa uszkodzonej bariery naskórkowej i przywrócenie 
jej funkcji.

Jak powinna wyglądać prawidłowa pielęgnacja 
skóry dziecka?
Do pielęgnacji skóry dziecka zaleca się wieloskładnikowe , emolienty
których podstawowym działaniem jest utrzymanie prawidłowego 
nawilżenia i nawodnienia skóry, odpowiedniego natłuszczenia oraz 
uzupełnienia lipidów międzykomórkowych.
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Aby należy zahamować błędne koło AZS 
wyeliminować dwie główne przyczyny: 
świąd oraz gronkowca złocistego.
Pomogą w tym bakterie kwasu mlekowego 
zawarte w preparacie  oraz Latopic®
specjalistyczne emolienty Latopic®. 

Pierwsze działają od wewnątrz 
na przyczyny alergii. Pomagają 
zmniejszyć rozległość i nasilenie zmian 
skórnych po 3 miesiącach stosowania. 

Emolienty Latopic® czyli krem do twarzy 
i ciała, emulsja do ciała, emulsja do kąpieli, 
żel do mycia ciała i włosów oraz krem 
regenerujący do rąk działają od zewnątrz 
na objawy alergii. Zmniejszają świąd, 
pomagają ograniczać rozwój gronkowca złocistego 
oraz odbudowują uszkodzoną barierę naskórka 
i przywracają jej naturalną funkcję.
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Emolienty należy stosować do pielęgnacyjnego oczyszczania skóry 
podczas kąpieli, jak i do późniejszych celów pielęgnacyjnych.

U pacjentów z zalecane są krótkie kąpiele  atopowym zapaleniem skóry 
z dodatkiem emolientów. Kąpiel jest najważniejszym elementem 
codziennej higieny niemowląt i dzieci.  Kąpiel usuwa z powierzchni skóry 
alergeny, bakterie oraz substancje drażniące. Dodatkowo nawilża i zmiękcza 
skórę, a co ważne ułatwia przenikanie w głąb skóry kremów lub emulsji.

Prawidłowa kąpiel emoliencyjna:
ź kąpiel nie powinna się odbywać w gorącej wodzie; temperatura wody 

powinna być zbliżona do temperatury ciała,
ź nie może trwać dłużej niż 5 - 10 minut, dłuższe kąpiele wysuszają skórę,
ź do kąpieli nie należy stosować mydeł, żeli i innych detergentów,
ź po kąpieli skórę należy delikatnie osuszyć, bez pocierania.

Pielęgnacja po kąpieli
Ważne aby do 5 minut po kąpieli, kiedy skóra zawiera najwięcej wilgoci, 
wsmarować w nią odpowiedni balsam lub emulsję.
Zabiegi pielęgnacyjne powinno się wykonywać dość często, około 3 razy 
na dobę.
Na odsłonięte partie ciała (ręce, twarz) powinno się nanosić emolient kilka 
razy w ciągu dnia.
Obliczono, że małe dziecko wymaga w ciągu tygodnia 150 - 200 g środków 
natłuszczających do pielęgnacji powierzchni ciała.

Emolienty Latopic®
Specjalistyczna linia emolientów 
do skóry atopowej, suchej i skłonnej do podrażnień
ź Jedyne emolienty z metabolitami bakterii Lactobacillus, 

które działają przeciwdrobnoustrojowo, pomagają ograniczać rozwój 
gronkowca złocistego

ź Zawierają składniki przeciwświądowe (kompleks przeciwświądowy, 
polidokanol, SyriCalm ), które szybko łagodzą świąd®

ź Dzięki specjalnie dobranym składnikom działają aż na 7 płaszczyznach: 
nawilżają, natłuszczają, uzupełniają lipidy, regenerują uszkodzony 
naskórek, łagodzą świąd i podrażnienia, odżywiają

ź Nie zawierają substancji zapachowych, sztucznych barwników 
i konserwantów

ź Preparaty hipoalergiczne

Krem do twarzy i ciała 
75 ml
Pielęgnacja twarzy oraz 
szczególnie suchych 
i podrażnionych 
partii skóry

Metabolity Lactobacillus, kompleks 
przeciwświądowy, polidokanol, masło 
shea, oliwa z oliwek, lanolina, allantoina, 
witamina E, pantenol, trójglicerydy 
kwasów kaprylowego i kaprynowego
Krem chroni skórę przed działaniem 
niskich temperatur i wiatru oraz łagodzi 
wywołane przez nie podrażnienia.
Stosować minimum dwa razy dziennie

Emulsja do kąpieli
200 ml, 400 ml
Oczyszczanie 
i kompleksowa 
pielęgnacja skóry 
w trakcie i po kąpieli

Metabolity Lactobacillus, kompleks 
przeciwświądowy, polidokanol, 
masło shea, olej z nasion bawełny, olej 
parafinowy, trójglicerydy kwasów 
kaprylowego i kaprynowego
Do wypełnionej wodą wanienki wlać od 1 do 2 
nakrętek emulsji. W przypadku kąpieli w wannie 
należy wlać od 1 do 3 nakrętek emulsji. Nie ma 
potrzeby stosowania dodatkowych środków 
myjących

Emulsja do ciała
200 ml

Kompleksowa 
pielęgnacja
całego ciała

Metabolity Lactobacillus, kompleks 
przeciwświądowy, polidokanol, 
masło shea, olej z nasion bawełny, olej 
canola,  allantoina, pantenol, trójglicerydy 
kwasów kaprylowego i kaprynowego
Stosować w miarę potrzeby, zwłaszcza po każdej 
kąpieli

Regenerujący krem do rąk 
50 ml

Intensywna pielęgnacja 
skóry dłoni

Metabolity Lactobacillus sp., kompleks 
przeciwświądowy, polidokanol, DuraQuench™ 
IQ, mocznik, masło shea, olej canola, alantoina, 
pantenol, gliceryna, trójglicerydy kwasów 
kaprylowego i kaprynowego
Krem chroni skórę przed działaniem niskich 
temperatur i wiatru oraz łagodzi wywołane przez nie 
podrażnienia.
Nanieść cienką warstwę kremu na oczyszczoną 
skórę dłoni i delikatnie rozprowadzić. Zaleca się 
stosowanie po każdym myciu rąk.

Żel do mycia ciała 
i włosów 
400 ml

Codzienna higiena 
i pielęgnacja skóry ciała 
i głowy oraz włosów

Metabolity Lactobacillus sp., 
SyriCalm®, polidokanol, AQUAXYL™, 
OLIVEM®300, biolipid, alantoina, pantenol, 
betaina
Nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie, 
delikatnie rozprowadzić żel na zwilżonej skórze ciała, 
głowy i na całej długości włosów. Spłukać wodą. 
Następnie skórę i włosy dokładnie osuszyć 
ręcznikiem.
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Jedyny preparat zawierający polskie szczepy 
bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus casei 
ŁOCK 0919, Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 
0908, Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900,  
których skuteczność została potwierdzona 
badaniami klinicznymi z udziałem polskich dzieci 
z alergią pokarmową i atopowym zapaleniem 
skóry 

ź Polskie szczepy dopasowane 
do mikroflory polskich dzieci

ź Wykazują wysoki poziom bezpieczeństwa 
potwierdzony badaniami

Latopic® doustny 

1 kapsułka dziennie 1 kapsułka dziennie 1 kapsułka dziennie 
przez 3 miesiące !przez 3 miesiące !przez 3 miesiące !

Dla niemowląt, 
dzieci i osób 

dorosłych

Objawy AZS Po zastosowaniu 
Latopic®

Zaczerwienienie, 
suchość, świąd skóry

Polakierowane policzki

Zmiany grudkowo-
wysiękowe

POPRAWA STANU KLINICZNEGO U 93% DZIECI 
PO 3 MIESIĄCACH STOSOWANIA*

*Cukrowska B. i wsp., 2008 Pediatria Współczesna, 10,2 

Zmniejszenie rozległości 
i nasilenia zmian 

skórnych

Zmniejszenie świądu

Poprawa snu

Szczepy zawarte w Latopic® wykazują wysoką 
aktywność fermentacyjną. Rozkładają laktozę 
do cukrów prostych. Zdolność do fermentacji 
laktozy umożliwia przyjmowanie tych szczepów 
przez osoby, które nie tolerują tego cukru

®W składzie preparatów Latopic  występują:
Masło shea – olej z orzechów drzewa masłowca bogaty w odżywcze kwasy tłuszczowe 
i witaminy. Uzupełnia lipidy międzykomórkowe. Intensywnie nawilża, natłuszcza 
i uelastycznia skórę. Ma również właściwości regenerujące i łagodzące podrażnienia.

Alantoina – pochodna mocznika, przyspiesza regenerację naskórka, skutecznie łagodzi 
podrażnienia oraz działa nawilżająco.

Lanolina – uzupełnia lipidy międzykomórkowe, dzięki czemu odbudowuje płaszcz 
hydrolipidowy naskórka oraz zmniejsza przeznaskórkową utratę wody.

Pantenol – prowitamina B5 która łagodzi podrażnienia i przyspiesza regenerację ,

uszkodzonego naskórka.

Witamina E – witamina młodości, która uelastycznia skórę i utrzymuje ją w dobrej kondycji.

Oliwa z oliwek – dostarcza lipidy międzykomórkowe, tym samym odbudowuje 
uszkodzony płaszcz hydrolipidowy i chroni przed przeznaskórkową utratą wody (TEWL). 
Dodatkowo posiada właściwości natłuszczające.

Olej z nasion bawełny – uzupełnia niedobory lipidów, odbudowując płaszcz 
hydrolipidowy i tworząc na powierzchni naskórka warstwę okluzyjną. Ponadto eliminuje 
uczucie napiętej i przesuszonej skóry.

Olej canola – jest bogatym źródłem lipidów, zapobiega utracie wody, skutecznie nawilża 
i zmiękcza skórę. Podobnie jak olej z nasion bawełny eliminuje uczucie napiętej 
i przesuszonej skóry.

Olej parafinowy – ciekła parafina, która uzupełnia niedobory lipidów i odbudowuje 
płaszcz hydrolipidowy. Tworzy na powierzchni naskórka warstwę okluzyjną, która 
zabezpiecza przed utratą wody. Olej parafinowy długotrwale natłuszcza wysuszoną skórę.

Trójglicerydy kwasów kaprylowego i kaprynowego – uzupełniają niedobory lipidów. 
Tworzą warstwę okluzyjną, zabezpieczają przed utratą wody.

Mocznik – substancja nawilżająca – obniża przeznaskórkową utratę wody (TEWL).  

SyriCalm® – zmniejsza zaczerwienienia, wzmacnia barierę naskórka, ogranicza 
przeznaskórkową utratę wody (TEWL), oraz nawilża skórę.

AQUAXYL™ – wzmacnia barierę naskórka, ogranicza przeznaskórkową utratę wody (TEWL), 
długotrwale nawilża skórę.

OLIVEM® 300 – wygładza powierzchnię naskórka, zabezpiecza przed nadmiernym 
wysuszaniem.

Biolipid (Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate), – wzmacnia barierę naskórka, zmiękcza 
i nawilża. 

BETAINA – nawilża, wygładza włosy i ułatwia ich rozczesywanie. 
TM DuraQuench IQ – poprawia wygląd wysuszonej skóry, wygładza, chroni przed 

wysuszającym działaniem mydeł i detergentów.

Gliceryna – ogranicza utratę wody i długotrwale nawilża.
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Kolka niemowlęca
Kolka niemowlęca pojawia się 
zazwyczaj od 3 tygodnia życia, 
w większości przypadków ustępuje 
około 3 miesiąca życia. Występuje 
zwykle wieczorem i objawia się napadowym niepokojem i długotrwałym płaczem. 
Objawy mogą wystąpić zarówno u dzieci karmionych mieszankami mlecznymi, jak 
i wyłącznie pokarmem naturalnym. 
Aby rozpoznać kolkę muszą być spełnione jednocześnie trzy warunki:
ź napady niepokoju, płaczu rozpoczynające się i kończące bez określonej 

przyczyny,
ź napady trwające co najmniej 3 godziny w ciągu doby, pojawiające się minimum 

3 dni w tygodniu przez co najmniej jeden tydzień,
ź rozwój dziecka i jego wzrastanie są prawidłowe.
Wśród przyczyn kolki niemowlęcej należy wymienić: niedojrzałość układu 
pokarmowego, nieszczelną barierę jelitową, niedojrzałość układu nerwowego, 
połykanie powietrza w czasie jedzenia lub nadmierne wytwarzanie gazów 
jelitowych, zaburzenia flory jelitowej, przenoszenie na dziecko niepokoju rodziców, 
czy też nieprawidłowa technika karmienia. 
Objawy kolki niemowlęcej mogą występować m.in. w przebiegu: alergii 
pokarmowej – najczęściej alergia na białka mleka krowiego, nietolerancji laktozy 
lub patologicznego refluksu żołądkowo-przełykowego.

Występowanie kolki stwierdza się 
u ponad 40% populacji niemowląt 

do 3 miesiąca życia.

W przypadku rozpoznania kolki niemowlęcej 
można zalecić:
ź ograniczenie narażenia dziecka na bodźce zewnętrzne i pozostawienie 

go w spokoju podczas płaczu,
ź modyfikację diety matki karmiącej piersią (unikanie mocnej kawy i herbaty, 

ostrych przypraw, czekolady, białka mleka krowiego, orzechów, ryb),
ź masaż brzuszka i inne czynności kojące,
ź wyeliminowanie białek mleka krowiego z diety dziecka,
ź stosowanie herbatek ziołowych z koperku, mięty itp.,
ź stosowanie probiotyków.

Latopic® zawiera trzy probiotyczne szczepy, które:
ź są polskimi szczepami dopasowanymi do mikroflory polskich dzieci,
ź wykazują wysoki poziom bezpieczeństwa potwierdzony badaniami klinicznymi, 
ź wykazują zdolność do fermentacji laktozy,
ź stosowane są w przebiegu alergii pokarmowej (np. na białka mleka krowiego),
ź w badaniach laboratoryjnych wykazały korzystny wpływ na kształtowanie 

i dojrzewanie bariery jelitowej.

Rodzice stosują 
preparaty 
Latopic®

97 % 
 rodziców jest zadowolona 

z efektów stosowania 
Latopic® doustnego

dzieci nastąpiła redukcja 
zmian i zaczerwienień 

skórnych

93 % U 

„Jestem miło zaskoczona efektami po stosowaniu 
emolientów, nie sądziłam, że aż tak dobrze zredukują 
zmiany skórne, do tej pory miałam duży problem 
w dopasowaniu odpowiednich kosmetyków dla mojej 
córki. Z czystym sumieniem mogę polecić wszystkim, 
którzy mają poważne problemy z AZS. Zakupiłam już 
kolejny zestaw.(…)”
Magda K.
„Dzięki emolientom Latopic skóra mojego dziecka jest 
czysta, pozbawiona wszelkich wysypek, zaczerwienień, 
suchych obszarów czy pęknięć. Jest gładka, elastyczna 
i nawilżona. Chętnie będę polecała emolienty Latopic 
znajomym”.
Agnieszka G.

Badanie konsumenckie  Źródło  www.mojealergie.pl  n=30

„Kuba przestał się drapać przez sen i płakać. Dzięki 
doustnemu produktowi Latopic synek chodzi wyspany 
i wreszcie powrócił mu dobry humor. Zaczerwienienia, 
szczególnie te na twarzy, praktycznie zniknęły, a jeśli 
zostały to minimalne. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z produktu i nadal będziemy stosować Latopic."
Anna P. 
„Mój synek cierpi na AZS, choroba w sposób szczególny 
upodobała sobie jego policzki. Skóra na policzkach 
była sucha, szorstka, czasem wskutek drapania przez 
synka buzi pojawiały się na niej sączące się rany. (...)
Dzięki stosowaniu doustnego preparatu Latopic świąd 
uległ znacznej redukcji, a zaczerwienie stało się 
zdecydowanie słabsze. Dziecko praktycznie nie drapie 
się już w policzki, a rany powoli zaczynają się goić."
Olga S.
Badanie konsumenckie  
Źródło  www.parenting.pl  www.mojealergie.pl  n=60
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20%
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Ocena redukcji 
świądu

Wejdź na www.latopic.pl i przeczytaj opinie rodziców, 
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Ocena redukcji zmian 
i zaczerwień skórnych 

77%

20%

Bardzo 
dobra

Dobra Dostateczna

3%

Ocena redukcji 
świądu 

Ocena stopnia 
nawilżenia skóry

67,5%

16%
12%

Bardzo 
dobra

Dobra Dostateczna

61%

21%

13,5%

Bardzo 
dobra

Dobra Dostateczna

U 88% 
dzieci nastąpiła redukcja 

zmian i zaczerwienień 
skórnych 

mam poleca 
emolienty Latopic® 

innym rodzicom

95 % 



14 15

Kolka niemowlęca
Kolka niemowlęca pojawia się 
zazwyczaj od 3 tygodnia życia, 
w większości przypadków ustępuje 
około 3 miesiąca życia. Występuje 
zwykle wieczorem i objawia się napadowym niepokojem i długotrwałym płaczem. 
Objawy mogą wystąpić zarówno u dzieci karmionych mieszankami mlecznymi, jak 
i wyłącznie pokarmem naturalnym. 
Aby rozpoznać kolkę muszą być spełnione jednocześnie trzy warunki:
ź napady niepokoju, płaczu rozpoczynające się i kończące bez określonej 

przyczyny,
ź napady trwające co najmniej 3 godziny w ciągu doby, pojawiające się minimum 

3 dni w tygodniu przez co najmniej jeden tydzień,
ź rozwój dziecka i jego wzrastanie są prawidłowe.
Wśród przyczyn kolki niemowlęcej należy wymienić: niedojrzałość układu 
pokarmowego, nieszczelną barierę jelitową, niedojrzałość układu nerwowego, 
połykanie powietrza w czasie jedzenia lub nadmierne wytwarzanie gazów 
jelitowych, zaburzenia flory jelitowej, przenoszenie na dziecko niepokoju rodziców, 
czy też nieprawidłowa technika karmienia. 
Objawy kolki niemowlęcej mogą występować m.in. w przebiegu: alergii 
pokarmowej – najczęściej alergia na białka mleka krowiego, nietolerancji laktozy 
lub patologicznego refluksu żołądkowo-przełykowego.

Występowanie kolki stwierdza się 
u ponad 40% populacji niemowląt 

do 3 miesiąca życia.

W przypadku rozpoznania kolki niemowlęcej 
można zalecić:
ź ograniczenie narażenia dziecka na bodźce zewnętrzne i pozostawienie 

go w spokoju podczas płaczu,
ź modyfikację diety matki karmiącej piersią (unikanie mocnej kawy i herbaty, 

ostrych przypraw, czekolady, białka mleka krowiego, orzechów, ryb),
ź masaż brzuszka i inne czynności kojące,
ź wyeliminowanie białek mleka krowiego z diety dziecka,
ź stosowanie herbatek ziołowych z koperku, mięty itp.,
ź stosowanie probiotyków.

Latopic® zawiera trzy probiotyczne szczepy, które:
ź są polskimi szczepami dopasowanymi do mikroflory polskich dzieci,
ź wykazują wysoki poziom bezpieczeństwa potwierdzony badaniami klinicznymi, 
ź wykazują zdolność do fermentacji laktozy,
ź stosowane są w przebiegu alergii pokarmowej (np. na białka mleka krowiego),
ź w badaniach laboratoryjnych wykazały korzystny wpływ na kształtowanie 

i dojrzewanie bariery jelitowej.

Rodzice stosują 
preparaty 
Latopic®

97 % 
 rodziców jest zadowolona 

z efektów stosowania 
Latopic® doustnego

dzieci nastąpiła redukcja 
zmian i zaczerwienień 

skórnych

93 % U 

„Jestem miło zaskoczona efektami po stosowaniu 
emolientów, nie sądziłam, że aż tak dobrze zredukują 
zmiany skórne, do tej pory miałam duży problem 
w dopasowaniu odpowiednich kosmetyków dla mojej 
córki. Z czystym sumieniem mogę polecić wszystkim, 
którzy mają poważne problemy z AZS. Zakupiłam już 
kolejny zestaw.(…)”
Magda K.
„Dzięki emolientom Latopic skóra mojego dziecka jest 
czysta, pozbawiona wszelkich wysypek, zaczerwienień, 
suchych obszarów czy pęknięć. Jest gładka, elastyczna 
i nawilżona. Chętnie będę polecała emolienty Latopic 
znajomym”.
Agnieszka G.

Badanie konsumenckie  Źródło  www.mojealergie.pl  n=30

„Kuba przestał się drapać przez sen i płakać. Dzięki 
doustnemu produktowi Latopic synek chodzi wyspany 
i wreszcie powrócił mu dobry humor. Zaczerwienienia, 
szczególnie te na twarzy, praktycznie zniknęły, a jeśli 
zostały to minimalne. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z produktu i nadal będziemy stosować Latopic."
Anna P. 
„Mój synek cierpi na AZS, choroba w sposób szczególny 
upodobała sobie jego policzki. Skóra na policzkach 
była sucha, szorstka, czasem wskutek drapania przez 
synka buzi pojawiały się na niej sączące się rany. (...)
Dzięki stosowaniu doustnego preparatu Latopic świąd 
uległ znacznej redukcji, a zaczerwienie stało się 
zdecydowanie słabsze. Dziecko praktycznie nie drapie 
się już w policzki, a rany powoli zaczynają się goić."
Olga S.
Badanie konsumenckie  
Źródło  www.parenting.pl  www.mojealergie.pl  n=60
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Latopic® Krem do twarzy i ciała 
kompleksowo pielęgnuje, chroni i odżywia skórę atopową, suchą i skłonną do podrażnień. Przeznaczony jest do codziennej 
pielęgnacji szczególnie suchych i podrażnionych partii skóry u niemowląt, dzieci i osób dorosłych. Krem chroni skórę przed działaniem 
niskich temperatur i wiatru oraz łagodzi wywołane przez nie podrażnienia.
Składniki aktywne: metabolity Lactobacillus sp., kompleks przeciwświądowy (wosk z ziaren jęczmienia, olej arganowy, 
ekstrakt z masła shea), polidokanol, pantenol, masło shea, lanolina, witamina E, oliwa z oliwek, alantoina, trójglicerydy 
kwasów kaprylowego i  kaprynowego.
Nie zawiera substancji zapachowych, sztucznych barwników i konserwantów. pH neutralne dla skóry. Preparat testowany derma-
tologicznie. Ma właściwości hipoalergiczne.
Sposób użycia: nanieść cienką warstwę kremu na oczyszczoną skórę twarzy oraz punktowo na miejsca szczególnie suche 
i  podrażnione, delikatnie rozprowadzić. Omijać okolice oczu. Stosować minimum dwa razy dziennie. 
Przechowywanie: przechowywać w temperaturze 5-25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.

Latopic® Emulsja do ciała 
kompleksowo pielęgnuje, chroni i odżywia skórę atopową, suchą i skłonną do podrażnień. Przeznaczona jest do pielęgnacji całego 
ciała u niemowląt, dzieci i osób dorosłych. Ma lekką konsystencję, dzięki czemu dobrze się  rozprowadza, szybko wchłania i nie 
pozostawia tłustego filmu na skórze.
Składniki aktywne: metabolity Lactobacillus sp., kompleks przeciwświądowy (wosk z ziaren jęczmienia, olej arganowy, 
ekstrakt z masła shea), polidokanol, pantenol, masło shea, olej canola, olej z nasion bawełny, alantoina, trójglicerydy 
kwasów kaprylowego  i  kaprynowego.
Nie zawiera substancji zapachowych, sztucznych barwników i konserwantów. pH neutralne dla skóry. Preparat testowany 
dermatologicznie. Ma właściwości hipoalergiczne.
Sposób użycia: nanieść cienką warstwę emulsji na oczyszczoną, lekko wilgotną skórę całego ciała i delikatnie ją rozprowadzić. Omijać 
okolice oczu. Stosować minimum dwa razy dziennie, szczególnie po każdej kąpieli.
Przechowywanie: przechowywać w temperaturze 5-25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.

Latopic® Emulsja do kąpieli 
kompleksowo oczyszcza, pielęgnuje, chroni i odżywia skórę atopową, suchą i skłonną do podrażnień. Przeznaczona  jest do pielęgnacji 
ciała u niemowląt, dzieci i osób dorosłych.
Składniki aktywne: metabolity Lactobacillus sp., kompleks przeciwświądowy (wosk z ziaren jęczmienia, olej arganowy, 
ekstrakt z masła shea), polidokanol, masło shea, olej z nasion bawełny, olej parafinowy, trójglicerydy kwasów 
kaprylowego i kaprynowego.
Nie zawiera substancji zapachowych, sztucznych barwników i konserwantów. Preparat testowany dermatologicznie. Ma właściwości 
hipoalergiczne.
Sposób użycia: do wypełnionej wodą wanienki należy wlać od 1 do 2 nakrętek emulsji. W przypadku kąpieli w wannie należy wlać 
od 1 do 3 nakrętek emulsji.
Przechowywanie: przechowywać w temperaturze 5-25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.

Latopic® 
stosuje się w postępowaniu dietetycznym w alergii pokarmowej i w atopowym zapaleniu skóry. 
Składniki: Jedna kapsułka zawiera: maltodekstrynę, składnik kapsułki - żelatynę, 1 miliard liofilizowanych bakterii kwasu mlekowego 
w następujących proporcjach: 50% Lactobacillus casei ŁOCK 0919  (dawniej Lactobacillus paracasei ŁOCK 0919),
25% Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0908  25% Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900 (dawniej Lactobacillus casei ŁOCK 0908),  
(dawniej Lactobacillus casei ŁOCK 0900), barwnik kapsułki - dwutlenek tytanu, przeciwutleniacz - kwas askorbinowy. Produkt 
bezglutenowy. Nie zawiera białka mleka i laktozy. Przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i osób dorosłych. Latopic® jest dietetycznym 
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. 
Nie stosować pozajelitowo.
Dawkowanie: Podawać raz dziennie 1 kapsułkę rozpuszczoną w niewielkiej ilości letniego płynu. Zalecany czas stosowania 3 miesiące.

Latopic® Regenerujący krem do rąk  

Latopic® Żel do mycia ciała i włosów 
zapewnia codzienną higienę i pielęgnację atopowej, suchej i skłonnej do podrażnień skóry ciała i głowy oraz włosów.
Składniki aktywne: metabolity Lactobacillus sp., SyriCalm®, AQUAXYL™, OLIVEM® 300, biolipid (Coco-Glucoside, 
Glyceryl Oleate), polidokanol, betaina, pantenol, alantoina, gliceryna.  
Nie zawiera substancji zapachowych, sztucznych barwników, mydła, siarczanów (SLES, SLS). Nie szczypie w oczy. Preparat testowany 
dermatologicznie. Ma właściwości hipoalergiczne.
Sposób użycia: nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie, delikatnie rozprowadzić żel na zwilżonej skórze ciała, głowy i na całej 
długości włosów. Spłukać wodą. Następnie skórę i włosy dokładnie osuszyć ręcznikiem.
Przechowywanie: o przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 5-25 C, w miejscu niewidocznym i niedo-
stępnym dla małych dzieci. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

intensywnie pielęgnuje atopową, suchą i skłonną do podrażnień skórę dłoni, a także skórę narażoną na działanie szkodliwych 
czynników zewnętrznych. Krem chroni skórę przed działaniem niskich temperatur i wiatru oraz łagodzi wywołane przez nie 
podrażnienia.
Nie zawiera substancji zapachowych, sztucznych barwników oraz konserwantów.
pH neutralne dla skóry. Preparat testowany dermatologicznie. Ma właściwości hipoalergiczne.

TMSkładniki aktywne: metabolity Lactobacillus sp., DuraQuench  IQ, kompleks przeciwświądowy (wosk z ziaren 
jęczmienia, olej arganowy, ekstrakt z masła shea), polidokanol, mocznik, pantenol, alantoina, masło shea, olej canola, 
gliceryna, trójglicerydy kwasów kaprylowego i kaprynowego.
Sposób użycia: nanieść cienką warstwę kremu na oczyszczoną skórę dłoni i delikatnie rozprowadzić. Zaleca się stosowanie po 
każdym myciu rąk. 
Przechowywanie: o przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 5-25 C, w miejscu niewidocznym i niedo-
stępnym dla małych dzieci. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
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Producent: IBSS BIOMED S.A.  al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków, 
tel: +48 12 37 69 200, fax: +48 12 37 69 205, e-mail: marketing@biomed.pl
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