
Склад: лактулоза, вода очищена.
Рекомендації щодо застосування: дієтична добавка до раціону харчування, яка може 
бути рекомендована для нормалізації шлунково-кишкового тракту, покращення 
метаболізму, профілактики запорів, активізації імунітету, посилення захисних 
функцій кишечника, посилення процесів з синтезу вітамінів, покращення поглинання 
мінеральних речовин. Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцін-
ного раціону харчування.

Фармацевтична 
фабрика

ПОКАЗАННЯ

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Гіперчутливість до лактулози

1-2 тижні

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

+

Дорослі та                          
діти від 14 років            
діти від 5 до 14 років   
діти від 1 до 5 років      

Під час їжі
15-20 мл
5-10 мл
2,5-5 мл

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Дорослим 
Дітям від 1 року

Вагітним
У період годування груддю 

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ

Профілактика запорів      
полегшення дефекації

Інформація для споживача
«Лактулозід» сироп («Сироп з лактулозою») добавка дієтична.



Рекомендовано вживати: сироп вживають в нерозбавленому вигляді. Перед 
вживанням сироп збовтати. 
Препарат вживають під час прийому їжі: дорослі та діти віком від 14 років – 15-20 мл; 
діти віком від 5 до 14 років – 5-10 мл; діти віком від 1 до 5 років – 2,5-5 мл. При 
необхідності можливо збільшувати дозування для дорослих до 40 мл на добу.   
Сироп можна приймати вагітним при запорах та токсикозах. Не перевищувати 
рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.
Тривалість курсу вживання визначається індивідуально та, як правило, становить 
1-2 тижні. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем. 
Протипоказання: при особистій гіперчутливості до лактулози; при непереносимості 
лактулози, галактоземія. 
Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника при  температурі не вище 25°С 
та відносній вологості повітря не вище за 75 %. Зберігати в недоступному для дітей 
місці. Термін придатності – 2 роки.
Пакування:  масою від 90 мл (г) до 500 мл (г) у флакони в пачці згідно 
ТУ У 10.8-01973472-014:2019.
Не є лікарським засобом.

Виробник: ПрАТ “Фармацевтична фабрика “Віола”, Україна, 69063, м. Запоріжжя, 
вул. Академіка Амосова, 75; тел.: 0800 33 12 72,  код ЄДРПОУ 01973472
Виготовлено згідно «Добавка дієтична. Сироп з лактулозою» 
ТУ У 10.8-01973472-014:2019.

ВИРОБЛЕНО ІЗ СЕРТИФІКОВАНОЇ СИРОВИНИ ФІРМИ  «Fresenius Kabi Austria 
GmbH» та відповідає фармакопейним вимогам. Система управління якістю 
сертифікована за стандартами ISO 9001 та ISO 22000 (НАССР). 


