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ProVag x20 kapsułek
 

Cena: 51,86 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Biomed

Postać kapsułki

Substancja
czynna

lactobacillus fermentum, lactobacillus
gasseri, lactobacillus plantarum

Typ produktu żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Opis produktu
 

Uwaga! Jeżeli preparat przechowywany jest poza lodówką w temperaturze do 25ºC, należy
go spożyć w ciągu 4 tygodni. Czas ten należy liczyć od momentu wysyłki paczki.

prOVag jest innowacyjnym probiotykiem. Kompozycja szczepów bakterii probiotycznych w nim zawartych została ustalona na
podstawie badań naukowców z Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego innowacyjność jest nie
tylko konsekwencją tego, że podany doustnie wywiera korzystny wpływ na biocenozę pochwy, ale również tego, że skład produktu w
odróżnieniu od pozostałych produktów dostępnych na rynku polskim został opracowany tak aby najbardziej odpowiadał populacji kobiet
w Polsce.

W przypadku bakterii probiotycznych ma to istotne znaczenie, ze względu na fakt, że ilość i proporcje bakterii w naturalny sposób
występujących w organizmie człowieka różnią się w zależności od miejsca zamieszkania. Inny skład ma biocenoza pochwy kobiety
zamieszkującej Afrykę czy Pólnocną Amerykę, a jeszcze inny jest skład tej biocenozy u kobiet w Europie.

DZIAŁANIE:

prOVag zawiera liofilizowaną zawiesinę żywych pałeczek kwasu mlekowego, które dzięki swoim silnym właściwościom probiotycznym
korzystnie wpływają na mikroflorę układu moczowo – płciowego kobiet.

Naturalna flora bakteryjna pochwy składa się przede wszystkim z pałeczek kwasu mlekowego (rodzaj Lactobacillus). Produkują one
nadtlenek wodoru, który działa antybakteryjnie oraz kwas mlekowy, który odpowiada za utrzymanie właściwego odczynu pH.
Prawidłowa wydzielina pochwy posiada kwaśny odczyn, który hamuje wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych odpowiedzialnych za
rozwój stanów zapalnych układu moczowo-płciowego. Spadek liczby pałeczek kwasu mlekowego stwarza ryzyko rozwoju stanów
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zapalnych pochwy.

Równowaga mikrobiologiczna pochwy może zostać zaburzona przez takie czynniki jak: antybiotykoterapia, stosowanie środków
antykoncepcyjnych, krwawienie miesiączkowe, ciąża, klimakterium, częste korzystanie z basenów oraz zwyczaje higieniczne takie jak
np. częste stosowanie irygacji dopochwowych, tamponów.
prOVag pomaga przywrócić właściwą fizjologiczną florę układu moczowo- płciowego oraz utrzymuje właściwe pH pochwy, które hamuje
wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych.

SKŁAD:

Jedna kapsułka preparatu prOVag zawiera:
Substancja aktywna:

1 miliard bakterii kwasu mlekowego w następujących proporcjach: 50% Lactobacillus gasseri 57C, 25% Lactobacillus fermentum
57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować doustnie 1 kapsułkę dziennie, popijając wodą. Preparat stosować co najmniej przez 20 dni.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
W czasie ciąży i karmienia piersią preparat można stosować po konsultacji z lekarzem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C (w lodówce), w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.
Uwaga! Jeżeli preparat przechowywany jest poza lodówką w temperaturze do 25ºC, należy go spożyć w ciągu 4 tygodni.
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