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LaciBios Femina, 20 kapsułek
 

Cena: 44,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kapsułek

Producent EXELTIS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
LaciBios Femina zawiera wyjątkową kompozycję 2 szczepów bakterii lactobacillus reuteri i Lactobacilllus rhamnosus. Zalecany jest w
celu uzupełniania prawidłowej flory bakteryjnej układu moczowo- płciowego jak również jako uzupełnienie w diecie bakterii kwasu
mlekowego w okresie ciąży i połogu, w trakcie częstych podróży, przy częstym korzystaniu z basenów lub jacuzzi, w trakcie i po
menstruacji.

Zastosowanie

Osłonowo w trakcie stosowania antybiotyków oraz po zakończeniu ich stosowania dla odbudowania właściwej mikroflory i pH
układu moczowo-płciowego kobiety,
Osłonowo w trakcie stosowania preparatów przeciwgrzybicznych, przeciwrzęsistkowych oraz po zakończeniu ich stosowania,
W okresie menstruacji i po jej zakończeniu,
Dla kobiet stosujących antykoncepcję, w ciąży, w okresie połogu, karmiących piersią, uczęszczających na basen, korzystających
z sauny, jacuzzi, często podróżujących, w okresie menopauzy,
Dla diabetyczek,
Przed i po zabiegach w obrębie układu moczowo-płciowego, w tym zabiegu usunięcia nadżerki.

Zalecane spożycie

Doustnie
1 kapsułka dziennie o dowolnej porze dnia. Zaleca się przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku lub do 30 minut po posiłku,
popijając co najmniej pół szklanki wody. W okresie stosowania antybiotyków/chemioterapeutyków preparat należy przyjąć na 1
godzinę przed lub 3 godziny po przyjęciu leku i kontynuować jego stosowanie jeszcze przez 14 - 20 dni po zakończeniu terapii.

Skład
Glukoza bezwodna; żelatyna; Lactobacillus reuteri; nośnik: skrobia ziemniaczana; substancja przeciwzbrylająca: celuloza
mikrokrystaliczna; Lactobacillus rhamnosus; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik: dwutlenek
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tytanu

1 kapsułka zawiera / składniki:
5 miliardów (5x10^9) CFU / Liofilizat 2 szczepów bakterii
2,5x10^9 CFU / Lactobacillus reuteri RC-14
2,5x10^9 CFU / Lactobacillus rhamnosus GR-1

Przechowywanie

W suchym i ciemnym miejscu,
W temperaturze 2-8°C,
W sposób niedostępnym dla małych dzieci,
Do 2 tygodni preparat może być przechowywany w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Dodatkowe informacje

Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie
zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia
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