Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

LACIBIOS FEMINA 10 kapsułek L!
Cena: 21,65 PLN
Opis słownikowy
Producent

EXELTIS POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
Opis

LaciBios femina zawiera wyjątkową kompozycję 2 szczepów bakterii probiotycznych, których skuteczność i działanie potwierdzają
liczne badania wykonane z udziałem kobiet z całego świata, w tym Polek.
Fizjologiczna mikroflora bakteryjna układu moczowo-płciowego jest zróżnicowana w poszczególnych okresach życia kobiety i ściśle
uzależniona m. in. od zdrowia, aktywności i wieku kobiety. Zaburzenia równowagi mikrobiologicznej układu moczowo-płciowego mogą
stać się przyczyną wielu dolegliwości związanych z niekontrolowanym namnażaniem się bakterii chorobotwórczych, co może prowadzić
do wystąpienia np.: bakteryjnego zakażenia pochwy (waginozy bakteryjnej) oraz drożdżyc. Dolegliwościom tym towarzyszą zwykle
przykre objawy w postaci: upławów, świądu, pieczenia. Obniżają one komfort i jakość życia kobiety. Statystycznie każda kobieta
przynajmniej raz w swoim życiu narażona jest na wystąpienie jednej z tych przykrych dolegliwości. Do czynników, które sprzyjają
zaburzeniom równowagi mikroflory układu moczowo-płciowego kobiety (pochwy) można zaliczyć: terapię antybiotykową, środki
antykoncepcyjne, zmiana pH pochwy (np. po miesiączce), zaburzenia immunologiczne, zaburzenia miesiączkowania, okres menopauzy
LaciBios femina – osłania jednocześnie drogi rodne i układ pokarmowy kobiety.
LaciBios femina – unikalna technologia produkcji chroni bakterie Lactobacillus zawarte w preparacie przed działaniem kwasu
żołądkowego.
LaciBios femina powinna stosować każda świadoma i dbająca o siebie kobieta w trosce o wysoką jakość i komfort życia
Ponadto LaciBios femina przeznaczona jest dla: kobiet w ciąży, karmiących piersią, stosujących antykoncepcję, w okresie stosowania
antybiotyków, uczęszczających na basen, jacuzzi.
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LaciBios femina to znakomity wybór, ponieważ jest to
preparat naturalny i bezpieczny – probiotyk
jedyny probiotyk ginekologiczny na rynku polskim o tak bogatym dorobku naukowym, działaniu potwierdzonym w licznych badaniach ponad 20 lat badań dla szczepów probiotycznych zawartych tylko (!) w LaciBios femina
komfort i wygoda stosowania – preparat doustny, mała i łatwa do połknięcia kapsułka (nie plami bielizny, nie ma możliwości wyciekania
preparatu po zastosowaniu)
łatwość stosowania – tylko raz dziennie o dowolnej porze dnia
podwójna korzyść – korzystnie wpływa zarówno na mikroflorę układu pokarmowego oraz moczowo-płciowego kobiety – a więc zamiast
tradycyjnie stosowanego doustnego preparatu z pałeczkami kwasu mlekowego teraz sięgnij po LaciBios femina
mogą (a nawet powinny) zażywać go kobiety w ciąży oraz karmiące piersią
duża koncentracja bakterii – aż 5 miliardów bakterii probiotycznych w 1 kapsułce, po to, aby ich odpowiednia ilość mogła zasiedlić
pochwę
szerokie możliwości zastosowania LaciBios femina – w każdych okolicznościach, w których się znajdujemy – w pracy, w restauracji, w
domu itp. łatwo i wygodnie
przyjazny dla żołądka i wątroby
brak efektów ubocznych
zawsze blisko Ciebie – blister z kapsułkami możesz mieć zawsze przy sobie
dyskretna i kobieca nazwa
do 2 tygodni może być przechowywany w temperaturze pokojowej
bakterie probiotyczne zawarte w LaciBios femina wyprodukowano w Danii, na licencji kanadyjskiej.
Wskazania
Wskazania do stosowania LaciBios femina
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 tym hormonalną) (substancje plemnikobójcze (nonoxynol-9) nie wpływają na działanie
preparatu)
dla kobiet w ciąży, po połogu, karmiących piersią
dla kobiet uczęszczających na basen, korzystających z sauny, jacuzzi
w okresie wakacji, przy zmianie miejsca pobytu
dla diabetyczek
dla kobiet często podróżujących
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dla kobiet w okresie menopauzy
przed i po zabiegach w obrębie układu moczowo-płciowego, w tym zabiegu usunięcia nadżerki
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2 - 8 °C, w suchym, ciemnym miejscu, niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci. Do 2 tygodni
preparat może być przechowywany w temperaturze pokojowej (15-25 °C).
Dawkowanie i sposób użycia
Doustnie, 1 kapsułka dziennie. Zaleca się przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku lub do 30 minut po posiłku, popijając co najmniej pół
szklanki wody; o dowolnej porze dnia. W okresie stosowania antybiotyków / chemioterapeutyków preparat należy przyjąć na jedną
godzinę przed lub 3 godziny po przyjęciu leku i kontynuować jego stosowanie jeszcze przez 14 – 20 dni po zakończeniu terapii. W
trakcie przyjmowania preparatu nie należy stosować irygacji. Zaleca się stosowanie środków do higieny intymnej o pH 5,5.
Skład: 1 kapsułka zawiera
Substancje podstawowe: liofilizowane szczepy bakterii: Lactobacillus rhamnosus GR-1, Lactobacillus reuteri RC-14. Jedna kapsułka
zawiera 5 miliardów (5 x 109) bakterii kwasu mlekowego
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana (nośnik), dekstroza (nośnik), mikrokrystaliczna celuloza (nośnik), stearynian magnezu
(substancja przeciwzbrylająca), żelatyna (kapsułka), dwutlenek tytanu (E 171) (barwnik)
Preparat posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
ASA Sp. z o.o. ul. Oświęcimska 11 48-100 GŁUBCZYCE
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