
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

LaciBios Femina kaps. 20 kaps.
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Producent EXELTIS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Lacibios Femina, kapsułki, 20 szt.

Wskazania:
LACIBIOS FEMINA to doustny probiotyk ginekologiczny. Jest zalecany w trakcie i po kuracji antybiotykowej dla odbudowania właściwej
flory bakteryjnej układu moczowo-płciowego, wspomagająco w bakteryjnym zakażeniu pochwy (waginozie bakteryjnej),wspomagająco
przy wtórnych i nawrotowych zakażeniach bakteryjnych i grzybiczych układu moczowo-płciowego ,nawrotowe zakażenia dróg
moczowych, dla kobiet uczęszczających na basen, często podróżujących.

Właściwości:
LACIBIOS FEMINA uzupełnia i utrzymuje właściwą mikrofloro układu moczowo-płciowego i pokarmowego kobiety. Unikalna technologia
produkcji chroni bakterie kwasu mlekowego przed działaniem kwasu żołądkowego.LaciBios femina pomaga przywrócić właściwą florę
bakteryjną układu moczowo-płciowego i pokarmowego po kuracji antybiotykowej.LaciBios femina - preparat probiotyczny dbający o
zdrowie nowoczesnej kobiety. Regularne stosowanie preparatu sprzyja obniżeniu ryzyka wystąpienia stanów zapalnych układu
moczowo-płciowego kobiety.

Składniki:
Liofilizowane szczepy bakterii: Lactobacillus rhamnosus GR-1, Lactobacillus reuteh RC-14. Jedna kapsułka zawiera 5 miliardów (5 x109)
CFU bakterii kwasu mlekowego. oraz substancje pomocnicze: skrobia - nośnik, dekstroza - nośnik, mikrokrystaliczna celuloza - nośnik,
stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylająca, żelatyna, tlenek tytanu (barwnik ./Preparat zawiera mleko i jego pochodne.

Stosowanie:
doustnie, 1 kapsułka na dobę.Zaleca się przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku lub do 30 minut po posiłku popijając co najmniej pół
szklanki wody; o dowolnej porze dnia. Uwaga! Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze 2-8 st. C, w sposób
niedostępny dla małych dzieci. W trakcie stosowania, preparat może być przechowywany w temperaturze pokojowej (15-25 st. C) do 2
tygodni.
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Opakowanie:
20 kapsułek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.

Producent:
EXELTIS POLAND
Zajączka 9,
01-518 Warszawa
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