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ПРЕС-РЕЛІЗ

ACINO Україна виводить на ринок датський пробіотик
У лютому 2018 року на полицях аптечних мереж 

України з’являться датські пробіотики Оптілакт для 

всієї родини, що представлені в понад 40 країнах сві-

ту і мають 20-річний успішний досвід застосування. 

Комерційну реалізацію та просування торгової марки 

Оптілакт на території України здійснюватиме компа-

нія швейцарської фармацевтичної групи ACINO Україна 

на підставі укладеної в червні 2017 року ліцензійної 

угоди з виробником продуктів – датською компанією 

BioCare Copenhagen A/S.

BioCare Copenhagen A/S – біотехнологічна компа-

нія, яка спеціалізується на виробництві харчових доба-

вок, що містять мікробіологічні компоненти і призначені 

для допомоги при розладах у роботі шлунково-кишко-

вого тракту, розладах метаболізму, кишкових інфекціях 

та для зміцнення імунітету.

Торгова марка (ТМ) Оптілакт належить до інновацій-

них пробіотиків 5-го покоління, спеціально підібраних 

з урахуванням потреб кожної вікової категорії. Ці засоби 

мають ґрунтовну клінічну доказову базу та відповідають 

найвищим стандартам якості і безпеки. Це синбіотик, 

який містить унікальну комбінацію корисної мікрофло-

ри (пробіотик) і Actilight® (пребіотик), що сприяють від-

новленню нормальної мікро флори кишечнику та зміц-

ненню системи травлення. Згідно з умовами угоди 

компанія ACINO ексклюзивно представлятиме на те-

риторії України до 2022 року включно три продукти 

ТМ Оптілакт від Biocare Copenhagen A/S: ОПТІЛАКТ®, 

ОПТІЛАКТ ПЛЮС® та ОПТІЛАКТ МАЛЮК®.

ОПТІЛАКТ МАЛЮК® рекомендований дітям 

віком від 1 місяця до 3 років. Продукт містить 

молочнокислі бактерії Lactobacillus rhamnosus 

та Lactobacillus reuteri, пребіотик (Actilight®) і віта-

мін D
3
. ОПТІЛАКТ МАЛЮК® підтримує нормаль-

ний баланс кишкової мікрофлори при можливому 

порушенні функціонального стану шлунково-киш-

кового тракту. Також він рекомендований при ста-

нах організму, які можуть бути пов’язані з дисба-

лансом кишкової мікрофлори та проявлятися, серед 

іншого, закрепом або діареєю. Засіб представлений 

у формі крапель з кришечкою-дозатором.

ОПТІЛАКТ® розроблений для дітей віком від 

3 років. Продукт містить молочнокислі бактерії 

Lactobacillus rhamnosus та Lactobacillus reuteri і пребіо-

тик (Actilight®). Його рекомендується вживати при 

можливому порушенні балансу кишкової мікрофло-

ри (під час або після антибіотикотерапії, при стресі, 

зміні характеру раціону, порушенні режиму та по-

гіршенні якості харчування). Засіб представлений 

у формі саше.

ОПТІЛАКТ ПЛЮС® призначений для застосування 

у дітей ≥12 років і дорослих. Продукт містить 5 штамів 

корисних бактерій: Bifidobacterium lactis, Lactobacillus 

acidophilus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium 

bifidum, Bifidobacterium longum, а також пребіотик 

(Actilight®). Засіб рекомендується вживати під час анти-

біотикотерапії, при стресі, зміні характеру раціону, 

порушенні режиму та погіршенні якості харчування. 

Включення комплексу лакто- та біфідобактерій до ра-

ціону сприяє відновленню та підтриманню нормально-

го балансу кишкової мікрофлори при станах організму, 

які можуть бути пов’язані з дисбалансом кишкової 

мікрофлори. Продукт представлений у формі саше.

«У своїй діяльності ACINO прагне забезпечити паці-

єнтів широким асортиментом високоякісних препара-

тів за доступними цінами з метою покращення якості 

життя. Партнерство є невід’ємною частиною стратегії 

розвитку компанії ACINO. У 2017 році ACINO в Укра-

їні успішно увійшла в новий для себе сегмент педіа-

трії, уклавши дистриб’юторську угоду з французькою 

компанією Laboratoires Gilbert SAS про право на ко-

мерційну реалізацію та просування низки безрецептур-

них препаратів на території України. ТМ Оптілакт вже 

20 років є затребуваною в Данії, упродовж 5 років – 

у Болгарії і Польщі саме завдяки унікальному складу 

кожної форми, доведеній клінічними дослідженнями 

ефективності, запатентованою технологією та вироб-

ництвом за стандартами GMP ЄС. І ми бачимо пер-

спективу такого довгострокового попиту на Оптілакт 

і в Україні», – прокоментував угоду Євген Заїка, гене-

ральний директор ACINO Україна.

Виконавчий директор і співзасновник компанії 

BioCare Copenhagen A/S Дж. Н. Гантзель зазначив: «Ми 

надзвичайно пишаємося тим, що разом з компанією 

ACINO виводимо на український ринок пробіотичні 

технології та продукти. Відтепер наукові досягнення 

датських вчених підвищуватимуть якість життя паці-

єнтів і в Україні. Сьогодні ТМ Оптілакт має високий 

попит на наших ключових ринках, що підтверджує 

ефективність цих продуктів на світовій фармацевтич-

ній арені. Продукти Оптілакт рекомендовані лікарями 

і дійсно вподобані матерями».

Про компанію BioCare Copenhagen A/S
BioCare Copenhagen A/S, заснована у 2012 році, спеці-

алізується на виробництві високоякісних пробіотичні 

добавок, що мають високий попит у споживачів. Че-

рез дистрибуторські угоди з низкою провідних біотех-

нологічних і фармацевтичних компаній світу BioCare 

Copenhagen A/S представляє свою продукцію у понад 

40 країнах світу. Діяльність компанії базується на до-

слідженнях, проведених у датських лікарнях. Компанія 

BioCare Copenhagen A/S є власником ексклюзивних лі-

цензійних прав на бактерії-пробіотики клініки Копен-

гагенського університету, що має більш ніж 20-річний 

досвід скринінгу, клінічних випробувань і використан-

ня штамів пробіотиків, а також досліджень з корекції 

ваги. Усі бактерії, що містяться в продуктах компанії, 

надійно захищені унікальною запатентованою техно-

логією CRYO Protection, яка дозволяє зберегти макси-

мальну кількість життєздатних одиниць для досягнен-

ня максимального ефекту. Високий контроль якості 

виробництва BioCare Copenhagen A/S підтверджено 

відповідністю стандартам GMP, ISO, FDA.

Про компанію ACINO Україна
ACINO Україна входить у швейцарську групу 

компаній ACINO та є сучасною фармацевтичною 

компанією в галузі розробки та виробництва висо-

котехнологічних генеричних лікарських засобів з до-

датковими властивостями, яка здійснює діяльність 

на території України. Головний офіс ACINO Україна, 

розташований у м. Києві, виконує функцію регіональ-

ної штаб-квартири для бізнесу ACINO у країнах СНД. 

Завод ACINO Україна в м. Києві сертифікований від-

повідно до стандартів Належної виробничої практики 

(GMP) та оснащений науково-дослідною лаборато-

рією з розробки генеричних препаратів. На сьогодні 

в компанії працюють понад 650 висококваліфікова-

них співробітників. Портфель лікарських препаратів, 

дієтичних добавок і виробів медичного призначення 

ACINO Україна нараховує 63 продукти, що використо-

вуються, зокрема, у неврології, психіатрії, кардіології, те-

рапії та ендокринології. Більш детальна інформація про 

ACINO Україна розміщена на веб-сайті: www.acino.ua.

Служба зв’язків з громадськістю ACINO Україна: 

т е л.:  +380 (4 4)  281-23 -33;  е лек т р он н а пош т а: 

pr_ua@acino.swiss; www.acino.swiss.
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