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LACTINOVA femina x14 kapsułek
 

Cena: 20,24 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Hexanova

Postać tabletki

Substancja
czynna

fibregum, lactobacillus acidophilus,
lactobacillus fermentum, lactobacillus
plantarum, lactobacillus rhamnosus

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

LACTINOVA® femina to doustny probiotyk nowej generacji, przeznaczony dla kobiet oraz dziewcząt w wieku powyżej 12. roku życia.

Jedna kapsułka zawiera połączenie 5 wyselekcjonowanych szczepów
bakterii kwasu mlekowego w ilości 7,5 miliarda CFU* z prebiotykiem
Fibregum™. Technologia mikroenkapsulacji MICROBAC zapewnia zwiększoną przeżywalność szczepów bakterii probiotycznych w
środowisku soku
żołądkowego, żółci i enzymów trawiennych.

Produkt LACTINOVA® femina stosuje się:

w celu uzupełnienia diety w trakcie i po antybiotykoterapii
w trakcie i po stosowaniu leków przeciwbakteryjnych lub przeciwgrzybiczych
w zapobieganiu infekcjom urogenitalnym
w trakcie stosowania antykoncepcji, w trakcie i po menstruacji oraz w okresie okołomenopauzalnym
w czasie podróży i zmiany klimatu
w celu zachowania równowagi mikroflory jelitowej

Uzupełnia mikroflorę jelit. Probiotyk przeznaczony dla kobiet.

Składniki kapsułki LACTINOVA® femina

podłoże prebiotyczne Fibregum (aw <0,2), premix probiotyczny MICROBAC o koncentracji 105 mld komórek/g w składzie: L.rhamnosus
GG, L.plantarum LP01, L. acidophilus LA02, L.fermentum LF08, L.crispatus LCR01, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, składniki otoczki kapsułki: substancja żelująca- hydroksypropylometyloceluloza, barwnik

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/lactinova-femina-x14-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
kapsułki: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera: Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) – 3,38 x 10,9 CFU, Lactobacillus plantarum LP01 (LMG P-21021) 1,87 ×
10,9 CFU, Lactobacillus acidophilus LA02(DSM 18293) 1,87 x 10,9 CFU, Lactobacillus fermentum LF 08 (DSM18293) 1,50 x10,9 CFU,
Lactobacillus crispatus LCR01 (DSM 24619) 2,30X 10,9, CFU, Fibregum- prebiotyk 201mg.

Jak stosować produkt LACTINOVA® femina

Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka raz dziennie.

Kapsułkę połykać wyłącznie w całości, popijając wodą lub niewielką ilością soku. Nie otwierać i nie rozgryzać. Nie rozpuszczać
zawartości kapsułki w płynach. Przed planowaną podróżą, w miejscach gdzie występuje inna flora bakteryjna, rozpocząć stosowanie
probiotyku LACTINOVA® femina co najmniej 3 dni przed wyjazdem.

Produkt przeznaczony dla kobiet i dziewcząt powyżej 12. roku życia. Stosowanie suplementacji w okresie ciąży i karmienia jest możliwe,
jednak każdą suplementację należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie. Nie należy przekraczać dziennej porcji do
spożycia. Produkt LACTINOVA® femina zaleca się przyjmować jeszcze kilka dni po antybiotykoterapii.

Jak przechowywać produkt LACTINOVA® femina

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, tj. do 25 C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem. Produkt może być przechowywany w lodówce w temperaturze 2-8 C. Przechowywanie takie
nie jest konieczne, ale zalecane, jeśli okres przechowywania po otwarciu opakowania jest dłuższy niż 3 miesiące.

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:

Hexanowa Sp. z o.o.,
ul. Pieńków 11,
05-152 Czosnów.
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