
 
 

 
 

 

 

Също за 

под 3 години

ДЕЦА

Tasectan®

Ключът срещу
Диария

НОВО:  Tasectan® DUO 
с тиндализирани млечнокисели бактерии

Tasectan® капсули                                                  
за употреба при възрастни

Приемайте капсулите с течност. 
1 до 2 капсули на всеки 4 до 6 часа, 
докато симптомите изчезнат.

Опаковка 
Блистер с 15 капсули, всяка с по 
500 mg Gelatinetannat

Състав 
Gelatinetannat: 500 mg

Tasectan® DUO таблетки                                                   
за употреба при възрастни

Приемайте таблетките с течност. 
1 до 2 таблетки на всеки 4 до 6 
часа, докато симптомите изчезнат.

Опаковка 
Блистер с 12 таблетки, всяка с по 
500 mg Gelatinetannat и тинда-
лизирани млечнокисели бактерии

Състав 
Gelatinetannat: 500 mg 
+  тиндализирани млечнокисели 

бактерии: 12 mg
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Tasectan® сашета 
за употреба при деца 

Разтворете съдържанието на едно 
саше в студена или леко топла 
течност. Разбъркайте добре и да се 
изпие веднага.

Деца под 3 години. По 1 саше на 
всеки 6 часа, докато симптомите 
изчезнат.

Деца между 3 и 14 години. 1 или 
2 сашета на всеки 6 часа, докато 
симптомите изчезнат.

Опаковка
20 сашета, всяко с по 250 mg 
Gelatinetannat

Състав 
Gelatinetannat: 250 mg

Tasectan® DUO сашета 
за употреба при деца 

Разтворете съдържанието на едно 
саше в студена или леко топла 
течност. Разбъркайте добре и да се 
изпие веднага.

Деца под 3 години. По 1 саше на 
всеки 6 часа, докато симптомите 
изчезнат.

Деца между 3 и 14 години. 1 или 
2 сашета на всеки 6 часа, докато 
симптомите изчезнат.

Опаковка
12 сашета, всяко с по 250 mg 
Gelatinetannat и тиндализирани 
млечнокисели бактерии

Състав 
Gelatinetannat: 250 mg
+  тиндализирани млечнокисели 

бактерии: 12 mg

Приложение и дозировка Също за 

под 3 години

ДЕЦА

+ Защитава
+ Неутрализира
+ Елиминира
+  Засилва имунните защитни сили на червата

Tasectan® капсули и сашета
Състав: Сашета: 250 mg Gelatinetannat (свински произход). Капсули: 500 mg Gelatinetannat (свински произход), царевично нишесте, магнезиев стеарат ( растителен произход). 
Показания: Tasectan® е медицински продукт, който възстановява физиологичната функция на чревната стена. Tasectan® контролира и намалява симптомите при всички случаи на диария, като 
чувство на тежест в корема и чести изхождания. Действа в рамките на 12 часа. Активната съставка Gelatinetannat  не се променя в стомаха, а проявява своето действие в червата, където 
образува филм, който защитава чревната лигавица и така се намалява честотата и продължителността на диарията. Противопоказания: Tasectan® не трябва да се употребява при известна 
свръхчувствителност към Gelatinetannat или някоя от другите съставки. Опаковки: 20 сашета с прах за приложение при деца. Блистер с 15 капсули за употреба при възрастни. Начин на 
приложение: Сашета: съдържанието на едно саше трябва да се смеси с малко количество мляко, плодови сокове или вода и да се приеме веднага. Може да се добави и към кисело мляко или 
към всяка друга храна. Не приемайте директно, без да сте го смесили. Капсули: приемайте капсулите с течност. Дистрибутор: Pharmazeutische Fabric Montavit Ges.m.b.H.,6067 Absam (Austria). 
Разпространение: Без рецепта в аптеките. Последна редакция: 11/2016

Tasectan® DUO таблетки и сашета
Състав: Сашета: Gelatinetannat, тиндализирани млечнокисели бактерии. Таблетки: Gelatinetannat, тиндализирани млечнокисели бактерии, калциев фосфат, аморфен утаен силициев диоксид, 
магнезиев стеарат (растителен произход), кроскармелоза натрий, поливинилпиролидон, хидроксипропилметил целулоза, титанов диоксид, микрокристална целулоза, стеаринова киселина, 
индиго кармин Е 132 и индигокармин алуминиев лак, растителен глицерин. Използвани бактериални щамове: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus. Показания: Tasectan® Duo се използва за възстановяване физиологичната функция на чревната стена, както и за предотвратя-
ване и облекчаване на дисбактериоза от различен вид и произход. Предназначен е за профилактика и лечение на стомашно-чревни нарушения, като диария и други свързани с нея симптоми: 
подуване и болки в корема в резултат на инфекциозен гастроентерит, антибиотично лечение и химиотерапия. Tasectan® Duo проявява своя ефект в рамките на първите 12 часа. Tasectan® Duo  
помага за възстановяване на оптималното състояние на червата, стимулира растежа на ендогенната чревна флора и така допринася за засилване на естествените 
имунни защитни сили на организма. Противопоказания и нежелани реакции: Tasectan® Duo не трябва да се употребява при известна свръхчувствителност към 
Gelatinetannat или някоя от другите съставки. Начин на приложение: Сашета с прах за деца: добавете съдържанието на едно саше към храната или го смесете с 
малко количество мляко, плодови сокове или вода. Разбъркайте добре и да се приеме веднага.  Таблетки за възрастни: приемайте таблетките с течност. Дистри-
бутор: Pharmazeutische Fabric Montavit Ges.m.b.H.,6067 Absam (Austria). Разпространение: Без рецепта в аптеките. Последна редакция: 12/2014

Представителство за България, 1164 София
тел: 02/866 33 58, 963 11 81, е-mail: office@montavit.bg



Gelatinetannat

За лечение на диария

Спира диарията

Защитава, неутрализира, елиминира

Протективен филм

Възстановява физиологичната функция 

на чревната бариера

Спира диарията и ...

Gelatinetannat

Защитава

Неутрализира

Елиминира

Бърз контрол на симптомите 
на диария в рамките на 12 часа

Tasectan® Tasectan® DUO
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Подобрява симптомите на диария 
бързо и надеждно.
Защита чрез протективен филм; 
възстановява физиологичната 
функция на чревната бариера.

Предотвратява адхезията и 
размножаването на бактериите.

Подтиска възпалението 
индиректно.

Има добра поносимост и 
безопасност.

Не съдържа лактоза, глутен, 
мая и соя.

Има неутрален вкус.

Подходящ е за деца и бебета.

Засилва имунните защитни 
сили на червата.

Засилва имунната защита на 
чревната бариера.

Конкурира се с патогенните 
бактерии и подтиска техния 
растеж.

Действа само локално в 
червата и не се резорбира.

Основни предимства 



Gelatinetannat
 тиндализирани млечнокисели бактерии

Zur Behandlung von akutem Durchfall
 
 

Stoppt Durchfall
 засилва имунните защитни сили на червата

 засилва

 тиндализирани млечнокисели бактерии

Wiederherstellung der physiologischen 
Funktion der Darmbarriere
 подобрява регенеративната способност на червата

Възстановяване на оптималното
състояние на червата

Tasectan® DUO е комбинация от Gelatinetannat
и смес от тиндализирани млечнокисели бактерии.

...засилва имунните защитни сили на червата 

засилва

тиндализирани
млечнокисели
бактерии

рваата 

превенция на дисбиозата
напр. в рамките на антибиотик асоциирана диария
или диария, асоциирана с химиотерапия


