
 

 

 

 

 

Latopic® 

Skład: Jedna kapsułka Latopic
® 

zawiera: maltodekstrynę, składnik kapsułki - żelatynę, 1 miliard 

liofilizowanych bakterii kwasu mlekowego w następujących proporcjach: 50% Lactobacillus casei 

ŁOCK 0919, 25% Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0908, 25% Lactobacillus rhamnosus ŁOCK 0900, 

barwnik kapsułki - dwutlenek tytanu, przeciwutleniacz - kwas askorbinowy.  

Preparat bezglutenowy. Nie zawiera białka mleka i laktozy. 

Opis działania: Zawiera 3 polskie, żywe i opatentowane szczepy bakterii kwasu mlekowego z rodzaju 

Lactobacillus, których bezpieczeństwo i skuteczność zostało potwierdzone wieloletnimi badaniami. 

Zastosowane w diecie bakterie kwasu mlekowego działają od wewnątrz. Mogą przyczyniać się do 

zwiększania szczelności bariery jelitowej, utrzymania równowagi mikrobiologicznej i 

immunologicznej w organizmie oraz stymulować wydzielanie śluzu. Bakterie kwasu mlekowego 

mogą korzystnie wpływać na przebieg atopowego zapalenia skóry, łagodząc nasilenie zmian skórnych. 

Wskazania do stosowania: Latopic® jest preparatem przeznaczonym do postępowania dietetycznego 

w alergii pokarmowej i atopowym zapaleniu skóry (AZS). 

Dawkowanie i sposób użycia: 
Stosować 1 raz dziennie 1 kapsułkę przez co najmniej 3 miesiące. 

W przypadku niemowląt, dzieci i osób mających trudności z połykaniem kapsułki, można otworzyć 
kapsułkę, wysypać proszek i rozpuścić go w niewielkiej ilości letniego płynu (mleko matki, 

przegotowana woda o temperaturze pokojowej, preparat hipoalergiczny polecany przez lekarza). W 

takiej postaci spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.  

 

Przeciwwskazania: Wskazane jest ostrożne stosowanie bakterii kwasu mlekowego u  niemowląt z 

ciężkim upośledzeniem odporności 

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności : Przechowywać w lodówce (2ºC - 8ºC) w miejscu 

niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią. 

Uwaga! Jeżeli produkt przechowywany jest poza lodówką w temperaturze do 25ºC, należy go 

spożyć w ciągu 1 miesiąca. 

 

Latopic® emolienty 

Latopic® Krem do twarzy i ciała  

Ingredients: Aqua, Lactobacillus Ferment, Panthenol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, 

Laureth – 9, Glycerin, Lanolin, Octyldodecanol, Dicaprylyl Carbonate, Olea Europaea Fruit Oil, 

Hydrogenated Coco – Glycerides, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, 

Spent Grain Wax, Butyrospermum Parkii Butter Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Isostearyl 

Isostearate, Caprylyl Glycol, Glyceryl Caprylate, Phenylpropanol, Caprylic/Capric Triglyceride, 



Sodium Acrylates Copolymer, Sodium Polyacrylate, Tocopheryl Acetate, Disodium EDTA, Allantoin, 

Xanthan Gum, Lactic Acid. 

Nie zawiera substancji zapachowych, sztucznych barwników oraz konserwantówpH neutralne dla 

skóry 

 

Opis działania:  Latopic® Krem do twarzy i ciała zawiera metabolity Lactobacillus sp., które 

działają przeciwdrobnoustrojowo, pomagają zapobiegać rozwojowi Staphylococcus aureus, 
który wywołuje stany zapalne u osób ze skórą atopową. Krem do twarzy i ciała kompleksowo 

pielęgnuje, chroni i odżywia skórę atopową, suchą i skłonną do podrażnień. Dzięki bogatej formule 

skutecznie nawilża, natłuszcza, regeneruje oraz szybko łagodzi świąd. Krem chroni skórę przed 

działaniem niskich temperatur i wiatru oraz łagodzi wywołane przez nie podrażnienia. Przeznaczony 

jest do codziennej pielęgnacji szczególnie suchych i podrażnionych partii skóry u niemowląt, dzieci i 

osób dorosłych. Krem ma właściwości hipoalergiczne. 

 

Dzięki specjalnie dobranym składnikom aktywnym krem działa kompleksowo na 7 płaszczyznach: 

 

o kompleks przeciwświądowy (wosk z ziaren jęczmienia, olej arganowy, ekstrakt z masła shea) 

oraz polidokanol szybko łagodzą świąd,  

o masło shea, oliwa z oliwek, trójglicerydy kwasów kaprylowego i kaprynowego oraz lanolina 

uzupełniają niedobory lipidów i odbudowują płaszcz hydrolipidowy naskórka, ponadto 

zapobiegają utracie wody, nawilżają, zmiękczają i uelastyczniają skórę, 
o masło shea, oliwa z oliwek i lanolina odpowiednio natłuszczają skórę, 
o masło shea, pantenol, alantoina przyspieszają regenerację uszkodzonego naskórka i 

skutecznie łagodzą podrażnienia, a witamina E utrzymuje skórę w dobrej kondycji. 

Wskazania do stosowania: Atopowa, sucha i skłonna do podrażnień skóra. Od 1. dni życia. 

Przeciwwskazania:  
 

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Omijać okolice oczu. Przechowywać w temperaturze 5 - 

25
o
C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci. 

Latopic® Emulsja do ciała 

Ingredients: Aqua, Lactobacillus Ferment, Laureth-9, Glycerin, Canola Oil, Gossypium Herbaceum 

Seed Oil, Hydrogenated Coco – Glycerides, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl 

Stearate, Glyceryl Stearate Citrate, Spent Grain Wax, Butyrospermum Parkii Butter Extract, Argania 

Spinosa Kernel Oil, Isostearyl Isostearate, Caprylyl Glycol, Glyceryl Caprylate, Phenylpropanol, 

Panthenol, Sodium Polyacrylate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Acrylates Copolymer, 

Disodium EDTA, Allantoin, Xanthan Gum. 

Nie zawiera substancji zapachowych, sztucznych barwników oraz konserwantów 
pH neutralne dla skóry 

 

Opis działania: Latopic® Emulsja do ciała zawiera metabolity Lactobacillus sp., które działają 
przeciwdrobnoustrojowo, pomagają zapobiegać rozwojowi Staphylococcus aureus, który 
wywołuje stany zapalne u osób ze skórą atopową. Emulsja do ciała kompleksowo pielęgnuje, 

chroni i odżywia skórę atopową, suchą i skłonną do podrażnień. Dzięki bogatej formule skutecznie 

nawilża, natłuszcza, regeneruje oraz szybko łagodzi świąd. Przeznaczona jest do pielęgnacji całego 

ciała. Emulsja ma lekką konsystencję, dzięki czemu dobrze się rozprowadza, szybko wchłania i nie 

pozostawia tłustego filmu na skórze. Przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji skóry niemowląt, 
dzieci i osób dorosłych. Emulsja do ciała ma właściwości hipoalergiczne. 

 

 

 

 



 

Dzięki specjalnie dobranym składnikom aktywnym emulsja działa kompleksowo na 7 płaszczyznach: 

 

o kompleks przeciwświądowy (wosk z ziaren jęczmienia, olej arganowy, ekstrakt z masła shea) 

oraz polidokanol szybko łagodzą świąd,  

o olej canola, olej z nasion bawełny oraz trójglicerydy kwasów kaprylowego i kaprynowego 

uzupełniają niedobory lipidów, odbudowują płaszcz hydrolipidowy naskórka oraz 

wytwarzają na powierzchni naskórka warstwę okluzyjną. Wraz z masłem shea 

zapobiegają utracie wody, nawilżają i zmiękczają skórę, 
o olej canola i olej z nasion bawełny eliminują uczucie napiętej i przesuszonej skóry, 
o alantoina i pantenol regenerują oraz skutecznie łagodzą podrażnienia, a masło shea 

dodatkowo delikatnie odżywia i natłuszcza skórę. 
 

Wskazania do stosowania: Atopowa, sucha i skłonna do podrażnień skóra. Od 1. dni życia. 

Przeciwwskazania: 

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Przechowywać w temperaturze 5 - 25
o
C, w miejscu 

niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci. Omijać okolice oczu. 

 

Latopic® Emulsja do kąpieli 

Ingredients: Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, C12-13 Pareth-3, PEG-40 Sorbitan 

Peroleate, Laureth-9, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Isostearyl Isostearate, Caprylyl Glycol, 

Glyceryl Caprylate, Glycerin, Phenylpropanol, Lactobacillus Ferment, Butyrospermum Parkii Butter, 

Spent Grain Wax, Butyrospermum Parkii Butter Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, PEG-8, 

Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid. 

Nie zawiera substancji zapachowych, sztucznych barwników oraz konserwantów 
pH neutralne dla skóry 

 

Opis działania: Latopic® Emulsja do kąpieli zawiera metabolity Lactobacillus sp., które działają 
przeciwdrobnoustrojowo, pomagają zapobiegać rozwojowi Staphylococcus aureus, który 
wywołuje stany zapalne u osób ze skórą atopową. Emulsja do kąpieli kompleksowo pielęgnuje, 

chroni i odżywia skórę atopową, suchą i skłonną do podrażnień. Dzięki bogatej formule skutecznie 

oczyszcza, nawilża i natłuszcza skórę oraz szybko łagodzi świąd. Emulsja przeznaczona jest do 

codziennej pielęgnacji skóry niemowląt, dzieci i osób dorosłych. Emulsja do kąpieli ma właściwości 

hipoalergiczne. 

 

Dzięki specjalnie dobranym składnikom aktywnym emulsja działa kompleksowo na 7 płaszczyznach: 

 

o kompleks przeciwświądowy (wosk z ziaren jęczmienia, olej arganowy, ekstrakt z masła shea) 

oraz polidokanol szybko łagodzą świąd,   

o olej z nasion bawełny, olej parafinowy oraz trójglicerydy kwasów kaprylowego i 

kaprynowego uzupełniają niedobory lipidów i odbudowują płaszcz hydrolipidowy 
naskórka. Tworzą na powierzchni skóry wastwę okluzyjną, która zabezpiecza przed 

przeznaskórkową utratą wody i przesuszeniem skóry, 
o olej z nasion bawełny, olej parafinowy i masło shea długotrwale natłuszczają skórę, 
o masło shea odżywia i regeneruje skórę oraz łagodzi podrażnienia.  

 

Wskazania do stosowania: Atopowa, sucha i skłonna do podrażnień skóra. Od 1. dni życia. 

Przeciwwskazania: 

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Przechowywać w temperaturze 5 - 25
o
C, w miejscu 

niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.  



 

Latopic® Żel do mycia ciała i włosów 

Ingredients: Aqua, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Laureth-9, 

Sodium Cocoamphoacetate, Gluconolactone, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Caprylyl/Capryl 

Glucoside, Lactobacillus Ferment, Betaine, Panthenol, Olive Oil PEG-7 Esters, PEG-150 

Pentaerythrityl Tetrastearate, PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, 

Xylitol, Glucose, Phragmites Kharka Extract, Poria Cocos Extract, Allantoin, Citric Acid, Sodium 

Benzoate, Aminomethyl Propanol, Disodium EDTA. 

 

 Nie zawiera substancji zapachowych i sztucznych barwników. 
Nie zawiera mydła. Nie zawiera siarczanów (SLES, SLS) 

Nie szczypie w oczy 

 

Opis działania: Latopic® Żel do mycia ciała i włosów zawiera metabolity Lactobacillus sp., które 

działają przeciwdrobnoustrojowo, pomagają zapobiegać rozwojowi Staphylococcus aureus, 
który wywołuje stany zapalne u osób ze skórą atopową. Żel do mycia ciała i włosów przeznaczony 

jest do codziennej higieny i pielęgnacji atopowej, suchej i skłonnej do podrażnień skóry ciała i głowy 

oraz włosów. Dzięki bogatej formule delikatnie myje, nie naruszając płaszcza hydrolipidowego 

naskórka. Długotrwale nawilża i niweluje uczucie napięcia skóry. Działa kojąco, łagodzi świąd i 

podrażnienia skóry ciała i głowy. Włosy po użyciu żelu stają się miękkie, gładkie, łatwo się rozczesują 
i dobrze układają. Żel przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i osób dorosłych. Żel do mycia ciała i 

włosów ma właściwości hipoalergiczne. 

 

Dzięki specjalnie dobranym składnikom aktywnym żel działa kompleksowo na7 płaszczyznach: 

 

o SyriCalm® zmniejsza zaczerwienienia, a wraz z  polidokanolem szybko łagodzi świąd,   

o AQUAXYL™ i SyriCalm® wzmacniają barierę naskórka, ograniczają przeznaskórkową 
utratę wody (TEWL) oraz długotrwale nawilżają skórę, 

o OLIVEM® 300 wygładza powierzchnię naskórka, tworzy na jego powierzchni warstwę 
okluzyjną zabezpieczającą przed nadmiernym wysuszaniem, 

o biolipid (Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate) wzmacnia barierę naskórka, zmiękcza i 

nawilża skórę oraz włosy, 

o pantenol i alantoina łagodzą podrażnienia i przyspieszają regenerację naskórka, 

o betaina nawilża i wygładza włosy, ułatwia ich rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu 

się. 
Wskazania do stosowania: atopowa, sucha i skłonna do podrażnień skóra. Od 1. dni życia. 

Przeciwwskazania: 

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w 

temperaturze 5 - 25
o
C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci. Nie narażać na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 

Latopic® Regenerujący krem do rąk 

Ingredients: Aqua, Lactobacillus Ferment, Urea, Canola Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Dicaprylyl 

Carbonate, Glycerin, Propylheptyl Caprylate, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, 1,2-

Hexanediol, Panthenol, Glyceryl Stearate, Glyceryl Stearate Citrate, Laureth-9, Cetyl Alcohol, 

Isostearyl Isostearate, Potassium Cetyl Phosphate, Cetyl Behenate, Behenic Acid,  Spent Grain Wax, 

Butyrospermum Parkii Butter Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Sodium Polyacrylate, Xanthan 

Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Triethanolamine, Disodium EDTA, 

PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid 

 

Nie zawiera substancji zapachowych, sztucznych barwników oraz konserwantów 
pH neutralne dla skóry 

 



 
 
Opis działania: Latopic® Regenerujący krem do rąk zawiera metabolity Lactobacillus sp., które 

działają przeciwdrobnoustrojowo, pomagają zapobiegać rozwojowi Staphylococcus aureus, 

który wywołuje stany zapalne u osób ze skórą atopową. Regenerujący krem do rąk przeznaczony 

jest do intensywnej pielęgnacji atopowej, suchej i skłonnej do podrażnień skóry dłoni, a także skóry 

narażonej na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Bogata formuła kremu skutecznie 

nawilża, intensywnie regeneruje, łagodzi świąd i podrażnienia. Krem chroni skórę przed działaniem 

niskich temperatur i wiatru oraz łagodzi wywołane przez nie podrażnienia. 

Krem ma lekką konsystencję, doskonale się wchłania, pozostawiając na skórze delikatny, ochronny 

film. Chroni przed wpływem czynników zewnętrznych, sprawia, że skóra staje się mniej podatna na 

pęknięcia i podrażnienia. Krem ma właściwości hipoalergiczne. Przeznaczony jest do codziennej 

pielęgnacji dłoni niemowląt, dzieci i osób dorosłych. 

 

Dzięki specjalnie dobranym składnikom aktywnym krem działa kompleksowo na 7 płaszczyznach: 

 

o kompleks przeciwświądowy (wosk z ziaren jęczmienia, olej arganowy, ekstrakt z masła shea) 

i  polidokanol szybko łagodzą świąd,  

o DuraQuench
TM 

IQ poprawia wygląd wysuszonej skóry, wygładza, chroni przed 

wysuszającym działaniem mydeł i detergentów, a wraz z mocznikiem i gliceryną ogranicza 

utratę wody i długotrwale nawilża,  

o olej canola, masło shea, trójglicerydy kwasów kaprylowego i kaprynowego uzupełniają 
niedobory lipidów i odbudowują płaszcz hydrolipidowy naskórka, ponadto zapobiegają 
utracie wody, nawilżają, zmiękczają i uelastyczniają skórę, 

o masło shea, pantenol i alantoina przyspieszają regenerację naskórka i skutecznie łagodzą 
podrażnienia, a masło shea dodatkowo odżywia i natłuszcza skórę. 

 

Wskazania do stosowania: atopowa, sucha i skłonna do podrażnień skóra. Od 1. dni życia. 

Przeciwwskazania:  
 

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w 

temperaturze 5 - 25
o
C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci. Nie narażać na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Więcej informacji na www.latopic.pl  


