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LaciBios femina x10 kapsułek
 

Cena: 31,26 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Exeltis Poland Sp. z o.o.

Postać kapsułki

Substancja
czynna

lactobacillus reuteri, lactobacillus rhamnosus

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Najczęstsze objawy chorób intymnych to: upławy, świąd, pieczenie, nieprzyjemny zapach. W takiej sytuacji skontaktuj się jak najszybciej
ze swoim ginekologiem, gdyż może to być początek bakteryjnego zakażenia pochwy.

LaciBios femina to doustny, probiotyk ginekologiczny zalecany osłonowo w trakcie przyjmowania antybiotyków oraz po zakończeniu ich
stosowania dla odbudowania właściwej mikroflory i pH układu moczowo-płciowego kobiety.

Może być również podawany osłonowo w trakcie stosowania preparatów przeciwgrzybicznych, przeciwrzęsistkowych oraz po
zakończeniu leczenia.

LaciBios femina zawiera wyjątkową kompozycję 2 szczepów bakterii probiotycznych: Lactobacillus Rhamnosus GR-1 oraz
Lactobacillus reuteri RC-14.
LaciBios femina osłania jednocześnie drogi rodne i układ pokarmowy kobiety dzięki unikatowej technologii produkcji, która
bakterie Lactobacillus zawarte w preparacie zabezpiecza przed działaniem kwasu żołądkowego.
LaciBios femina powinna stosować każda świadoma i dbająca o siebie kobieta w trosce o wysoką jakość i komfort życia.
Zalecamy przyjmowanie LaciBios femina przez co najmniej 10 dni cyklu począwszy od zakończenia miesiączki.
LaciBios femina ma rekomendację Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Wskazania do stosowania:

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 leczenia,
w okresie menstruacji i po jej zakończeniu,
dla kobiet stosujących antykoncepcję,
dla kobiet w ciąży, w okresie połogu, karmiących piersią,
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dla kobiet uczęszczających na basen, korzystających z sauny, jacuzzi,
dla diabetyczek,
dla kobiet często podróżujących,
dla kobiet w okresie menopauzy,
przed i po zabiegach w obrębie układu moczowopłciowego, w tym zabiegu usunięcia nadżerki.

W przypadku stosowania antybiotyków LaciBios femina należy przyjmować od momentu rozpoczęcia antybiotykoterapii.

Dla kogo PROBIOTYK Lacibios femina?

We wszystkich stanach mogących zwiększyć podatność na infekcje lub ich nawrót:

ANTYBIOTYKOTERAPIA

Zaleca się stosowanie LaciBios femina osłonowo w trakcie stosowania antybiotyków oraz po zakończeniu ich przyjmowania dla
odbudowania właściwej mikroflory i pH układu moczowo-płciowego kobiety¹.

MENOPAUZA

Zaleca się stosowanie LaciBios femina w okresie pomenopauzalnym, kiedy zaburzona jest równowaga mikroflory układu
moczowo-płciowego kobiety¹.

CIĄŻA

Zaleca się stosowanie LaciBios femina, gdyż w okresie ciąży zmniejsza się liczba pałeczek kwasu mlekowego z rodzaju
Lactobacillus².

Dlaczego warto stosować LaciBios femina?

Innowacyjna technologia produkcji chroni bakterie Lactobacillus zawarte w preparacie przed działaniem kwasu żołądkowego.
1 raz na dobę o dowolnej porze dnia.

Przechowywanie i transport:

Przechowywać w temperaturze 2-8°C (w lodówce)
Producent dopuszcza przechowywanie w temperaturze pokojowej do 2 tygodni (np na czas transportu) i ponownie
umieszczenie w lodówce, bez negatywnego wpływu na zawartość kapsułki.
Przy zakupie tego produktu zalecamy wybór firmy kurierskiej UPS Poltraf - transport w kontrolowanych warunkach temperatury

Dawkowanie:

Doustnie 1 kapsułka dziennie o dowolnej porze dnia, popijając co najmniej 1/2 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:

1 kapsułka zawiera:

5 miliardów (5x10^9) CFU bakterii probiotycznych
Lactobacillus rhamnosus GR-1 2,5 mld (2,5x10^9) CFU,
Lactobacillus reuteri RC-14 2,5 mld (2,5x10^9) CFU

* Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonie bakterii

¹ Martinez RC et al. Improved cure of bacterial vaginosis with single dose of tinidazole (2 g), Lactobacillus rhamnosus GR-1, and Lactobacillus
reuteri RC-14: „Can. J. Microbiol.” 2009; 55:133-138.
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² Stojanović N., Plecas D., Plesinac S., Normal vaginal flora, disorders and application of probiotics in pregnancy, „Arch. Gynecol. Obstet.” 2012;
286 (2).

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Exeltis Poland
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa
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