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ACINO Україна виводить на ринок датський пробіотик

Улютому 2018 р. на полицях аптечних
закладів України з'являться датські

пробіотики «Оптілакт» для всієї родини, які
представлені у понад 40 країнах світу та мають
20�річний успішний клінічний досвід викори�
стання. Комерційну реалізацію та просування
торгової марки «Оптілакт» на території Украї�
ни здійснюватиме компанія швейцарської фар�
мацевтичної групи ACINO Україна на підставі
укладеної в червні 2017 р. ліцензійної угоди з
виробником продукту — датською компанією
BioСare Copenhagen A/S.

Виробник BioCare Copenhagen A/S — біо�
технологічна компанія, що спеціалізується на
виробництві харчових добавок і лікарських
препаратів, які містять мікробіологічні компо�
ненти, призначених для лікування шлунково�
кишкових розладів, метаболізму, інфекційних
хвороб і зміцнення імунітету.

Торгова марка «Оптілакт» належить до
новітніх пробіотиків 5�го покоління, що спе�
ціально підібрані з урахуванням потреб кожної
вікової категорії, мають клінічну доказову базу
та відповідають європейським стандартам яко�
сті та безпеки. Це синбіотик, що містить комбі�
націю корисної мікрофлори (пробіотика) й
Actilight® (пребіотика), які сприяють швидкому
відновленню нормальної мікрофлори кишеч�
ника та зміцненню системи травлення.

Згідно з умовами вищевказаної угоди компа�
нія ACINO ексклюзивно представлятиме три
продукти торгової марки «Оптілакт» від BioСare
Copenhagen A/S: ОПТІЛАКТ®, ОПТІЛАКТ
ПЛЮС® та ОПТІЛАКТ МАЛЮК® на території
України до 2022 р. включно.

ОПТІЛАКТ МАЛЮК® рекомендовано
немовлятам з 1�го місяця народження та

малюкам віком до 3 років. Продукт містить
молочнокислі бактерії Lactobacillus rhamnosus
та Lactobacillus reuteri, пребіотик (Actilight®)
та вітамін D3. ОПТІЛАКТ МАЛЮК® роз�
роблено для підтримки нормального балансу
кишкової мікрофлори при можливому
порушенні функціонального стану шлун�
ковокишкового тракту та при станах орга�
нізму, які можуть бути пов'язані з дисбалан�
сом кишкової мікрофлори й проявлятися,
у тому числі, запором або діареєю. Пред�
ставлений у формі крапель з кришечкою�
дозатором.

ОПТІЛАКТ® рекомендовано дітям віком
старше 3 років. Продукт містить молочнокислі
бактерії Lactobacillus rhamnosus та Lactobacil�
lus reuteri й пребіотик (Actilight®). Продукт
розроблено для підтримання та збереження
балансу кишкової мікрофлори під час або
після застосування антибіотиків, при стресі,
зміні характеру харчування, порушенні режи�
му та погіршенні якості харчування. Представ�
лений у формі саше.

ОПТІЛАКТ ПЛЮС® рекомендується
вживати дітям з 12�річного віку та дорослим.
Продукт містить 5 штамів корисних бактерій:
Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus,
Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium
bifidum, Bifidobacterium longum та пребіотик
(Actilight®). ОПТІЛАКТ ПЛЮС® розроблено
спеціально для підтримання та збереження
балансу кишкової мікрофлори при станах
організму, які можуть бути пов'язані з по�
рушеннями з боку травного тракту (атопічний
дерматит, синдром подразненої кишки та ін.).
Продукт не містить лактози та представлений
у формі саше.
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«Партнерство є невід'ємною частиною
стратегії розвитку компанії ACINO. У 2017 р.
компанія ACINO в Україні успішно увійшла
в новий сегмент — педіатрія, уклавши дис�
триб'юторську угоду з французькою компанією
Laboratoires Gilbert SAS про право на комерційну
реалізацію та просування низки безрецептур�
них препаратів на території України.

Торгова марка «Оптілакт» є затребуваним
продуктом уже протягом 20 років у Данії та
5 — в Болгарії і Польщі саме завдяки унікально�
му складу кожної форми, доведеній клінічними
дослідженнями ефективності, запатентованій
технології та виробництву за стандартами
належної виробничої практики (GMP) ЄС. І ми
вбачаємо перспективу такого довгострокового
попиту на «Оптілакт» і в Україні. Адже у своїй
діяльності ACINO прагне забезпечити пацієнтів
широким асортиментом високоякісних препа�

ратів за доступними цінами з метою поліпшен�
ня якості життя», — прокоментував дану
угоду Євген Заїка, генеральний директор
ACINO Україна.

Виконавчий директор та співзасновник ком�
панії BioСare Copenhagen A/S пан Джеспер Н.
Гантзель зазначив: «Ми надзвичайно пишаємо�
ся тим, що разом з компанією ACINO виводимо
на український ринок пробіотичні технології та
продукти. Відтепер наукові досягнення датсь�
ких вчених будуть підвищувати якість життя
пацієнтів не тільки всієї Європи, а й України.
Сьогодні продукт «Оптілакт» користується
високим попитом на наших ключових ринках,
що підтверджує його ефективність на світовій
фармацевтичній арені. Рекомендований ліка�
рями — вподобаний матерями».

Фінансові умови угоди не розголошуються.
Прес�служба «Щотижневика АПТЕКА»

ПРО КОМПАНІЇ
BioCare Copenhagen A/S — датська біотехнологічна приватна компанія, заснована у 2012 р., що спеціа�

лізується на виробництві харчових добавок і лікарських препаратів, які містять мікробіологічні компонен�
ти, призначених для лікування розладів шлунково�кишкового тракту, порушення обміну речовин, інфекцій
і зміцнення імунітету.

Компанія пропонує високоякісні пробіотичні добавки, які мають високий попит у споживачів. BioCare
Copenhagen має дистриб'юторські угоди з низкою провідних біотехнологічних і фармацевтичних компаній
світу та просуває свою продукцію в понад 40 країнах світу. Діяльність компанії грунтується на досліджен�
нях, проведених у датських лікарнях.

Компанія BioCare Copenhagen A/S володіє ексклюзивними ліцензійними правами на бактерії�пробіоти�
ки клініки Копенгагенського університету, що має понад 20�річний досвід скринінгу, клінічних випробу�
вань та використання штамів пробіотиків, а також досліджень з корекції маси тіла. Усі бактерії,
що містяться в продуктах компанії, надійно захищені унікальною запатентованою технологією CRYO Pro�
tection, що дозволяє зберегти максимальну кількість життєздатних одиниць для досягнення максимально�
го ефекту. Високий контроль якості виробництва BioCare Copenhagen A/S підтверджено стандартами GMP,
ISO, а також Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (FDA).

ACINO Україна входить у швейцарську групу компаній ACINO та є сучасною фармацевтичною компані�
єю в галузі розробки та виробництва високотехнологічних генеричних лікарських засобів з додатковими вла�
стивостями, яка здійснює діяльність на території України. Головний офіс ACINO Україна розташований у м.
Києві та виконує функцію регіональної штаб�квартири для бізнесу ACINO в країнах СНД. Виробничий завод
ACINO Україна, який знаходиться у м. Києві, сертифікований відповідно до стандартів належної виробничої
практики (GMP) та оснащений науково�дослідною лабораторію з розробки генеричних препаратів. На сьо�
годні в компанії працюють понад 650 висококваліфікованих співробітників. Портфель лікарських засобів
ACINO Україна налічує 44 препарати, що застосовуються в неврології, психіатрії, кардіології та терапії.




