
Mikrobiom pochwy
Pochwa jest dynamicznym środowiskiem kolonizowanym przez różne mikroorganizmy, określone wspólnie jako 
mikrobiom pochwy. Obszar sromowo-pochwowy ma swoją własną, odrębną mikrobiotę komensalną, która 
różni się od innych mikrobiot w organizmie. Skład mikrobiomu i jego interakcja z reakcjami immunologicznymi 
organizmu w pochwie ma znaczenie dla zdrowia pochwy, potencjału reprodukcji i samego macierzyństwa. 
Dysbioza mikrobiomu pochwy może odgrywać dużą rolę w niepłodności, częstych poronieniach, endometriozie, 
przedwczesnym porodzie, częstych infekcjach dróg moczowych, bakteryjnej waginozie, waginizmie oraz 
swędzeniu i dyskomforcie pochwowo-sromowym.

„Gatunek Lactobacillus jest powszechnie 
uznanym markerem zdrowia pochwy”
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Zdrowa pochwa
Stwierdzono, że skład i funkcja mikrobiomu pochwy są powiązane ze stanem zdrowia kobiet. Uważa się, że 
mikroorganizmy znajdujące się w pochwie stanowią pierwszą linię obrony w układzie moczowo-płciowym. 
Chociaż nie ma jednoznacznie określonego „właściwego” mikrobiomu pochwy, aktualne badania wykazały 
przewagę bakterii Lactobacillus w zdrowej mikrobiocie pochwy. Wysoka liczebność bakterii Lactobacillus jest 
związana z promowaniem i utrzymaniem równowagi ekosystemu mikrobiologicznego pochwy.  Już w 1892 
roku niemiecki ginekolog Albert Doderlein opisał Gram-dodatnią pałeczkę pochwową (pałeczki Doderleina) 
występującą w wydzielinach pochwowych kobiet w ciąży, której nazwę zmieniono później na Lactobacillus.

Niska liczba lub brak bakterii Lactobacillus w pochwie częściej wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia 
bakteryjnej waginozy (Bacterial Vaginosis, BV), przerostu drożdży („drożdżycy”), tlenowego zapalenia pochwy 
(Aerobic Vaginitis, AV), infekcji dróg moczowych (Urinary Tract Infection, UTI) oraz niekorzystnych wyników 
położniczych (np. poronienie, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, poród przedwczesny, zaburzenia 
wentylacji/oddechowe przy porodzie, sepsa noworodkowa, przyjęcie na oddział intensywnej terapii noworodka) 
[1-5]. W badaniach klinicznych ustalono wartość terapeutyczną podawania specyficznych  probiotycznych
szczepów bakterii Lactobacillus w celu przywrócenia i utrzymania właściwego mikrobiomu pochwy.

Kwas mlekowy
Lactobacillus to względnie beztlenowe bakterie Gram-dodatnie, które wytwarzają kwas mlekowy poprzez 
fermentację glukozy z glikogenu. Stężenie kwasu mlekowego w pochwie jest odwrotnie skorelowane z pH 
pochwy u kobiet z mikrobiomem pochwy zdominowanym przez bakterie z rodzaju Lactobacillus, co wskazuje 
na to, że kwas mlekowy jest w głównej mierze odpowiedzialny za zakwaszenie pochwy [6]. Produkcja kwasu 
mlekowego i zakwaszenie pochwy odgrywają istotną rolę w zapewnieniu szerokiej ochrony przed mikrobami. 
Kwas mlekowy wzmacnia również przewagę bakterii Lactobacillus w ekosystemie i podtrzymuje zachowanie 
kwaśnego pH pochwy, wspierając tym zrównoważony ekosystem mikrobiologiczny o ograniczonej różnorodności.

Innowacyjne szczepy bakterii kwasu mlekowego

dla zdrowia kobiet
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Bakterie Lactobacillus są podstawowym źródłem kwasu mlekowego w pochwie i jedynym źródłem izomeru 
D, ponieważ komórki człowieka mogą produkować tylko kwas L-mlekowy, przy czym < 15% kwasu L-
mlekowego jest wytwarzane przez komórki nabłonka błony śluzowej pochwy [7]. Produkcja izomeru D 
kwasu mlekowego przez niektóre szczepy Lactobacillus zwiększa ochronę przed inwazją drobnoustrojów w 
górnych drogach rodnych poprzez wspieranie integralności zewnętrznego otworu szyjki macicy. Większość 
porodów przedwczesnych wynika z infekcji wywołanych przez bakterie z pochwy, które dostały się do szyjki 
macicy. Wykazano, że oprócz zakwaszania pochwy kwas mlekowy bezpośrednio inaktywuje różne patogeny 
w drogach rodnych i moczowych [8-10].

Aktywną bakteriobójczą/wirusobójczą formą kwasu mlekowego jest protonowany (LAH), a nie nieprotonowany
anion mleczanowy (LA-) [11, 12], przy czym ta ostatnia forma jest postacią zarówno stężenia całkowitego
mleczanu (LAH + LA-), jak i jonów wodorowych (H+)/pH. Kwas mlekowy może również regulować odpowiedź
immunologiczną gospodarza w celu wywołania ochrony przed potencjalnie patogennymi mikrobami w obrębie
mikrobiomu pochwy. W obecności syntetycznego analogu dwuniciowego wirusowego RNA, kwas mlekowy
powoduje zwiększenie produkcji ochronnych cytokin prozapalnych (IL-8 i IL-lb) przez komórki nabłonka pochwy
[13]. Wykazano, że kwas mlekowy powoduje zwiększenie produkcji interleukiny-23 z wrodzonych komórek
odpornościowych w odpowiedzi na lipopolisacharyd (endotoksynę), co może sprzyjać aktywacji podklasy T-
helper typu 17 limfocytów T w odpowiedzi na bakterie Gram-ujemne [14]. Każde z tych działań jest przykładem
zwiększonej aktywacji przeciwbakteryjnej odporności wrodzonej i nabytej gospodarza.

Uważa się, że oprócz produkcji kwasu mlekowego i zakwaszania pochwy, bakterie z rodzaju Lactobacillus
wykorzystują kilka mechanizmów hamujących kolonizację patogenów w pochwie: koagregację niepatogenów i
patogenów w celu zakłócenia zdolności infekcyjnych gatunków patogennych, produkcję biosurfaktantów w celu
zakłócenia adhezji do błony śluzowej pochwy przez gatunki patogenne, produkcję antybakteryjnych bakteriocyn i
nadtlenku wodoru, konkurencyjne wykluczenie gatunków patogennych poprzez rywalizację o składniki odżywcze
i powierzchnie gospodarza, wzmocnienie integralności bariery nabłonkowej błony śluzowej pochwy (wzrost
regulacji białek połączeń ścisłych w celu ograniczenia uszkodzeń nabłonka pochwy przez procesy zapalne lub
patogeny) oraz regulację odpowiedzi immunologicznej gospodarza (produkcja peptydów/białek
przeciwdrobnoustrojowych, takich jak defensyny, laktoferyna i lizozym oraz fosfataz alkalicznych, które mogą
wiązać się z lipopolisacharydem/endotoksyną w celu neutralizacji toksyczności) [15].
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W przeciwieństwie do każdego innego anatomicznego miejsca ludzkiego ciała, większość wspólnoty 
mikroorganizmów pochwy (>70%) jest zdominowana przez jeden lub więcej gatunków z rodzaju Lactobacillus, 
które stanowią > 50% wszystkich uzyskanych sekwencji genetycznych. Niedawne badania wykorzystujące 
wysokoprzepustowe sekwencjonowanie genów 16S rRNA wykazały, że skład i względna liczebność wspólnoty 
mikroorganizmów pochwy u kobiet w wieku reprodukcyjnym grupuje się w co najmniej pięć podstawowych 
mikrobiot pochwy, określanych jako typy stanu wspólnoty (CST) [16-18]. Cztery z tych typów, reprezentujące 
większość (>70%) kobiet, są zdominowane przez: L. crispatus (CSTI), L. gasseri (CSTII), L. jensenii (CSTV) i L. iners
(CSTIII), natomiast CSTIV charakteryzuje się niskim udziałem bakterii z rodzaju Lactobacillus i składa się z 
różnorodnej mieszaniny, głównie ścisłych bakterii beztlenowych, w tym gatunków z rodzajów Gardnerella, 
Atopobium, Mobiluncus, Prevotella i innych taksonów z rzędu Clostridiales, co można zaobserwować w przypadku 
stanów bakteryjnej waginozy.

Ryc. 1. Czynniki związane z dysbiozą pochwy. Za: McElroy, 2016 SAGE open Nursing Vol. 2:1-8.

Ravel i wsp. [16] zaobserwowali, że mikrobiom pochwy zdominowany przez L. crispatus ma niższe pH pochwy w 
porównaniu do wspólnot zdominowanych przez inne gatunki. Mikrobiom pochwy zdominowany przez L. iners ma 
niższe pochwowe stężenie kwasu D-mlekowego, ponieważ L. iners nie ma genu kodującego dehydrogenazę D-
mleczanową, co może częściowo pośredniczyć w wyższej obserwowanej częstości BV i porodu przedwczesnego u 
tych kobiet. Poziom kwasu mlekowego był znacząco wyższy, gdy L. crispatus był dominującym gatunkiem bakterii 
pochwy, niż wtedy, gdy w mikrobiomie pochwy dominowały L. iners lub Gardnerella [17]. Sugerowano, że 
zwiększony udział L. iners u kobiet z BV może wynikać ze zwiększonej tolerancji tego gatunku Lactobacillus na 
podwyższone pH, charakterystyczne dla BV – bardziej niż u innych gatunków z rodzaju Lactobacillus [18]. Bakterie L. 
crispatus, L. gasseri i L. jensenii wytwarzają natomiast izomer kwasu D-mlekowego i nadtlenek wodoru. L. iners nie 
wytwarza nadtlenku wodoru.

Bakterie z rodzaju Lactobacillus produkujące nadtlenek wodoru wykazują większą skłonność do długotrwałej 
kolonizacji pochwy, a kobiety, u których stwierdzono kolonizację bakteriami Lactobacillus produkującymi nadtlenek 
wodoru wykazują zmniejszoną liczbę zakażeń ludzkim wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV) [19], 
rzeżączką [19] i BV [20]. Dowody przemawiają za tym, że mikrobiota pochwy zdominowana przez gatunki 
Lactobacillus inne niż L. iners jest optymalna dla wspierania zdrowia pochwy [21, 22]. Skład mikrobioty pochwy 
może być dynamiczny i może ulegać szybkim zmianom w krótkim czasie (np. < 24 godzin), choć jest bardziej 
stabilny u wielu kobiet i podczas różnych stanów fizjologicznych, takich jak ciąża. Mikrobiom pochwy kobiet 
ciężarnych jest bardziej stabilny i charakteryzuje się wyższą względną obfitością bakterii z rodzaju Lactobacillus, niż 
u kobiet nieciężarnych [23, 24]. Najczęstszymi gatunkami bakterii Lactobacillus w mikrobiomie pochwy 
obserwowanymi u zdrowych kobiet w ciąży pod koniec pierwszego trymestru były L. crispatus i L. gasseri (> 50%), 
następnie L. jensenii (ok. 20%) i L. rhamnosus (ok. 10%), a także ich kombinacje (ok. 10%) [25].



Bakteryjna waginoza (BV) i zakażenia dróg moczowych (Urinary Tract Infections, UTI)

U wielu kobiet występuje przewlekła, często nawracająca dysbioza mikrobiomu pochwy i obniżona kwasowość 
pochwy, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażeń układu moczowo-płciowego, gdyż redukcja bakterii 
Lactobacillus pochwy sprzyja proliferacji wielu bakterii beztlenowych, takich jak Gardnerella vaginalis i Atopobium 
vaginae.

BV i UTI są powszechnymi infekcjami, dotykającymi setki milionów kobiet rocznie [26], przy czym BV jest 
najczęstszą przyczyną objawów pochwowych wśród kobiet. W Stanach Zjednoczonych częstość występowania 
BV (określaną na podstawie wyniku Nugenta w skali 7-10) oszacowano na 21,2 mln (29,2%) wśród kobiet w 
wieku 14-49 lat, na podstawie ogólnokrajowej reprezentatywnej próby kobiet, które uczestniczyły w badaniu 
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2001-2004 [27]. BV jest czynnikiem ryzyka nabycia 
zarówno bakteryjnych (rzeżączka, chlamydia, zakażenie Trichomonas vaginalis), jak i wirusowych (HIV, HSV i 
HPV) chorób przenoszonych drogą płciową, a także niekorzystnych wyników położniczych (np. poronienie, 
zespół zaburzeń płodu, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, przedwczesny poród) [2, 5].

G. vaginalis są powszechnie związane z BV, podczas gdy większość (> 80%) UTI jest wywoływana przez 
uropatogenne E. coli (UPEC) [53]. Te patogenne bakterie kolonizują pochwę poprzez tworzenie biofilmów, co 
skutkuje zwiększoną tolerancją na niekorzystne warunki dla lepszego utrzymania się w nieprzyjaznym środowisku 
(tzn. ochrona przed układem odpornościowym i zmniejszona wrażliwość na antybiotyki) [28].

Zaobserwowano, że u kobiet z BV adherentny biofilm składający się głównie z G. vaginalis utrzymywał się 
przez 3 tygodnie po tygodniowym leczeniu doustnie podawanym metronidazolem [29].

Ryc. 2. Sposób działania bakterii probiotycznych Lactobacillus
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„Lactobacillus crispatus najlepiej 
przyczyniają się do niskiego pH pochwy.”

„Koagregacja Lactobacillus z patogenami 
upośledza ich zdolność do 

kolonizacji pochwy.”

BV i UTI są powszechnymi infekcjami, 
dotykającymi setki milionów kobiet 

rocznie (26), przy 
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Szczepy Lactobacillus wspierające zdrowie układu moczowo-płciowego kobiet

Biorąc pod uwagę, że obecność bakterii Lactobacillus jest powszechnie uznawana za cechę charakterystyczną 
zdrowego mikrobiomu pochwy, uzasadnienie dla stosowania bakterii probiotycznych w celu wspierania zdrowia 
pochwy i układu moczowo-płciowego kobiet jest silne. Utrzymanie zdrowego mikrobiomu pochwy może zmniejszyć 
częstość występowania infekcji układu moczowo-płciowego, rozprzestrzeniania się infekcji przenoszonych drogą 
płciową oraz niekorzystnych wyników ciąży, a tym samym zmniejszyć zapotrzebowanie na konwencjonalne leczenie.

Należy jednak pamiętać, że te mechanizmy hamujące i działania są generalnie specyficzne dla danego szczepu i 
dlatego nie wszystkie szczepy danego gatunku Lactobacillus mają taki sam potencjał probiotyczny. Ponadto 
szczepy zawarte w kombinacji wieloszczepowej muszą być kompatybilne (tzn. nie antagonistyczne), a najlepiej 
synergiczne dla docelowego stanu zdrowia.

Szczepy NIE SĄ identyczne

Ponownie należy zauważyć, że nie wszystkie szczepy bakterii z rodzaju Lactobacillus są skuteczne we wspieraniu zdrowia układu 
moczowopłciowego kobiet, nawet te uznane bardziej ogólnie za probiotyki wspierające zdrowie przewodu pokarmowego. 
Na przykład codzienne doustne podawanie dostępnego na rynku dietetycznego preparatu probiotycznego zawierającego
L. rhamnosus GG (40 mld) przez 6 miesięcy nie wykazało kolonizacji pochwy przez ten konkretny szczep L. rhamnosus ani 
nie zmniejszyło nawrotów UTI [30].

Większość produktów probiotycznych wprowadzanych na rynek w celu wspierania zdrowia pochwy u kobiet, zazwyczaj 
wieloszczepowe kombinacje bakterii Lactobacillus z lub bez szczepów z dodatkowych rodzajów, takich jak Bifidobacterium, nie 
ma poparcia w badaniach klinicznych dla tego wskazania. Szczepy te są zwykle dostosowane komercyjnie dla zapewnienia 
zdrowia jelit. Naukowo wiadomo, że produkty powinny być dobrane z uwzględnieniem szczepu, dawki i stanu zdrowia. 
Szczepy tego samego gatunku bakterii mogą być różne, czego przykładem jest porównanie L. rhamnosus GR-1 z L. rhamnosus
GG (unikalne szczepy tego samego rodzaju i gatunku bakterii) w celu wsparcia zdrowia (stanu) dróg moczowopłciowych 
kobiet – różnica funkcjonalna, której podanie znacznie większej dawki L. rhamnosus GG nie przezwycięża.

Funkcjonalność szczepu i związane z nią informacje o pozytywnym wpływie na stan zdrowia, wykraczające poza ogólne 
wspieranie zdrowia przewodu pokarmowego u ludzi, wymagają potwierdzenia skuteczności w badaniach klinicznych. 
Oznaczenie szczepu łączy unikalne szczepy bakterii z badaniami naukowymi potwierdzającymi właściwości probiotyku i 
jego skuteczność w odniesieniu do określonego stanu zdrowia u docelowych organizmów gospodarzy (np. ludzi).

W handlu dostępnych jest bardzo niewiele szczepów probiotycznych specjalnie dobranych do wspierania zdrowia kobiet, 
a gatunek L. crispatus, uznawany za najważniejszy element zdrowej mikrobioty pochwy, jest nieobecny w komercyjnych 
produktach probiotycznych przeznaczonych do higieny intymnej.

Lactobacillus crispatus LB714R®
Udostępniany jest w postaci preparatu miejscowego 
(serum) do stosowania na okolice intymne.

„Zdrowa mikrobiota pochwy składa się 
w > 90% z bakterii Lactobacillus.”

Firma Lactobio wyizolowała setki bakterii kwasu mlekowego 
dla zdrowia kobiet. Jeden ze szczepów wybrano w drodze 
ukierunkowanego badania przesiewowego pod kątem 
współagregowania i hamowania wzrostu i tworzenia 
biofilmu Gardnerella vaginalis. Szczep ten został wyizo-
lowany od kobiety w późnej ciąży i zidentyfikowany jako 
L. crispatus. Naszemu nowemu szczepowi przypisaliśmy 
nazwę:
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BAK Serum do higieny intymnej

- Lactobacillus crispatus LB714R® – innowacyjne probiotyczne bakterie kwasu mlekowego wyizolowane z pochwy zdrowej 

kobiety w późnej ciąży, mające szczególną funkcjonalność koagregacji z bakteriami patogennymi pochwy i zapobiegania 

kolonizacji pochwy przez dysfunkcyjną mikrobiotę. Produkują kwas mlekowy i peptydy antybakteryjne.

–   Pediococcus pentosaceus LB606R® – innowacyjne probiotyczne bakterie kwasu mlekowego wyizolowane z mikrobioty 

zdrowego dziecka, których szczególną funkcjonalnością jest zdolność hamowania Candida albicans, grzyba związanego z 

drożdżycą pochwy. Produkują kwasy organiczne i peptydy przeciwdrobnoustrojowe.

–   Lactiplantibacillus plantarum LB356R® –innowacyjne probiotyczne bakterie kwasu mlekowego wyizolowane z buraków, o 

szczególnej funkcjonalności polegającej na zdolności hamowania rozwoju Staphylococcus aureus, w tym MRSA – bakterii, 

które mogą kolonizować pochwę i powodować infekcje. Produkują kwas mlekowy i peptydy przeciwbakteryjne.

–   Olej rzepakowy, jojoba i słonecznikowy do usprawnienia stanu i regeneracji barier skórnych.

–   Olej jojoba jako emolient skutecznie wygładza, zmiękcza, nawilża i leczy podrażnienia. Zawiera witaminy E, A i D oraz 

kwasy tłuszczowe Omega 6 i 9.

–   Olej rzepakowy ma naturalną wysoką zawartość witamin E i K, oraz korzystny stosunek tłuszczów omega-3 do omega-6.

–   Olej słonecznikowy ma naturalną wysoką zawartość witamin E i K.

–   Tokoferol (witamina E) jako antyoksydant i eliminator wolnych rodników.

Sposób użycia

BAK Serum do pielęgnacji intymnej: Nakładać na okolice intymne rano i wieczorem. Unikać stosowania mydła. 
Można użyć wody lub delikatnego środka myjącego bez mydła. Jeśli przed nałożeniem serum użyto środków 
myjących bez mydła, należy zapewnić odpowiednie spłukanie, aby pozbyć się wszelkich pozostałości.

Opakowanie
BAK Serum do pielęgnacji intymnej: Probiotyczna 
pielęgnacja intymna 30 ml dostępna w tubach 
pakowanych w kartonik.
Okres trwałości
Produkty BAK PROBIOTICS zawierają żywe bakterie 
probiotyczne Lactobacillus crispatus LB714R®, Pe 
diococcus pentosaceus LB606R® i Lactiplantibacillus 
plantarum LB356R®, dlatego w produktach BAK 
PROBIOTIC SKINCARE nie stosuje się konserwantów, 
ponieważ wpływają one negatywnie na żywotność 
bakterii probiotycznych.
Okres przydatności wynosi 6 miesięcy od daty 
produkcji w temperaturze 15-25°C i 24 miesiące w 
temperaturze 3-8°C (w lodówce). Po otwarciu do 
wykorzystania w ciągu 3 miesięcy.

Przechowywanie
Chronić przed światłem słonecznym i przechow-
ywać w niskiej temperaturze. Dla optymalnych 
warunków przechowywania BAK Serum do 
higieny intymnej  może być przechowywany w 
temperaturze 3-8°C.

Własność intelektualna
Lactobacillus crispatus LB714R®, Pediococcus 
pentosaceus LB606R® i Lactiplantibacillus plantarum 
LB356R® są chronione w zgłoszeniach patentowych 
oczekujących na rozpatrzenie. Zgłoszone do patentu.



Bezpieczeństwo i toksyczność
Bakterie kwasu mlekowego
Bakterie kwasu mlekowego mają długą tradycję stosowania w produkcji żywności fermentowanej oraz jako probiotyki 
w suplementach diety. Nasze szczepy mają status GRAS oraz znajdują się na liście Qualified Presumption of Safety 
(QPS) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, co oznacza, że są bezpieczne do spożycia doustnego.

Tolerancja
Skóra: Nie odnotowano negatywnego wpływu na stan skóry dla żadnego z użytych składników, a w odniesieniu do 
podrażnień skóry produkty są klasyfikowane jako nieszkodliwe.
Oko: Produkty są bezpieczne do stosowania w okolicach oczu. Sklasyfikowane jako niedrażniące.
Produkty są przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym 
dla dzieci.

Alergeny
Produkty nie mają potencjału alergizującego. Olej jojoba, słonecznikowy i rzepakowy są uważane za bezpieczne do 
stosowania na skórę. W razie wątpliwości, przed użyciem należy nanieść niewielką ilość na wewnętrzną stronę skóry 
przedramienia. Jeśli w ciągu 24 godzin nie wystąpi podrażnienie lub stan zapalny, produkt powinien być bezpieczny 
do stosowania. W przypadku znanych alergii na którykolwiek z tych olejów roślinnych przed użyciem produktu należy 
skonsultować się z dermatologiem.

Status GMO
Nie-GMO.

Pochodzenie
Szczep Lactobacillus crispatus LB714R® został wyizolowany przez Lactobio A/S z pochwy zdrowej kobiety w późnej 
ciąży. Wszystkie składniki pochodzą z bezpiecznych źródeł i mogą być prześledzone do pierwotnego źródła. Zgodnie 
z przepisami UE, produkty są poddawane szczegółowej analizie i kontroli na poziomie surowców.
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Składniki
BAK Serum do higieny intymnej
Żywe Lactobacillus crispatus LB714R® (109  CFU/
ml), Pediococcus pentosaceus LB606R® (107  
CFU/ml) i Lactiplantibacillus plantarum LB356R® 
(107 CFU/ml), roślinny wosk pszczeli, (stearynian 
stearylu i Rhus Verniciflua Peel Cera i Copernicia 
Cerifera Cera), zamiennik lanoliny; (Bis-Digly-
ceryl Polyacyladipate-2), organiczny olej jojoba 
(Simmondsia Chinensis Seed Oil), organiczny olej 
słonecznikowy (Helianthus Annuus hybrid oil), 
organiczny olej rzepakowy (Brassica Campestris 
seed oil), tokoferol (witamina E).
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Produkcja

Produkty BAK PROBIOTIC SKINCARE są wytwarzane w Danii przez firmę Lactobio A/S w ramach certyfikacji ISO
22716 w zakresie Dobrych Praktyk Produkcji Kosmetyków (Rozporządzenie WE nr 1223/2009).
Lactobio A/S jest duńską spółką akcyjną zarejestrowaną w Duńskim Rejestrze Przedsiębiorców z nr CVR
38887866.
Żywe bakterie kwasu mlekowego w ilościach hurtowych produkowane są w jakości spożywczej.
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