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PROVAG 40 kapsułek L!
 

Cena: 52,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 kaps.

Postać kaps.

Producent IBSS BIOMED S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPROVAG 40 kapsułek L!PrOVag jest innowacyjnym doustnym probiotykiem ginekologicznym wykazującym podwójne
długotrwałe działanie: chroni i odbudowuje mikroflorę układu moczowo-płciowego i pokarmowego. Wskazany do stosowania zwłaszcza
w przypadku nawracających problemów intymnych, antybiotykoterapii oraz w sytuacjach kiedy potrzebna jest dodatkowa ochrona
intymna (np. ciąża, podróż, okres menopauzalny). Przeznaczony dla kobiet i dziewcząt.W skład naturalnej flory bakteryjnej pochwy
wchodzą przede wszystkim pałeczki kwasu mlekowego (rodzaj Lactobacillus). Bakterie naturalnie przemieszczają się z dolnego odcinka
przewodu pokarmowego i zasiedlają pochwę. Generują tam barierę przeciwdziałającą migracji patogenów do pochwy. Produkują kwas
mlekowy, który działa na środowisko pochwy zakwaszająco i utrzymuje właściwy odczyn pH. Co więcej, niektóre pałeczki kwasu
mlekowego wykazują zdolność do produkcji nadtlenku wodoru o działaniu antybakteryjnym. Zarówno nadtlenek wodoru jak i kwas
mlekowy powodują zahamowanie rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych, które mogą odpowiadać za stany zapalne układu
moczowo-płciowego. Spadek liczby pałeczek kwasu mlekowego sprzyja zatem rozwojowi stanów zapalnych pochwy. Spadek ten może
mieć miejsce na skutek stosowania antybiotyków czy środków antykoncepcyjnych. Preparat prOVag bazuje na zawartości
liofilizowanych żywych pałeczek kwasu mlekowego (rodzaj Lactobacillus). Za sprawą swych właściwości oddziałują one na równowagę
mikrobiologiczną i utrzymują odpowiednie pH pochwy. Badania in vitro potwierdziły następujące właściwości bakterii z rodzaju
Lactobacillus znajdujących się w składzie preparatu prOVag:produkcja substancji o aktywność wobec: Gardnerella vaginalis, Prevotella
bivia, Streptococcus agalactiae,Candida albicans, Escherichia coli (szczep uropatogenny),oporność na niskie pH panujące w żołądku
oraz na sole żółci,adherencja do komórek nabłonka jelita,adherencja do komórek nabłonka pochwy,oporność na antybiotyki typową dla
pałeczek z rodzaju Lactobacillus.prOVag to najlepiej przebadany w Polsce i najlepiej dopasowany do mikroflory Polek doustny probiotyk
ginekologiczny!Jest on wyjątkowo ceniony przez kobiety oraz wielokrotnie nagradzany np. uznany za najlepszy preparat na problemy
intymne – nagrodzony Certyfikatem Zaufania Złoty Otis 2015 r., Złotym Otis 2011, Laurem Konsumenta 2010, Medalem Europejskim
2012, SUPERMAMA AWARDS 2015.Zalecane spożycie1 kaps./dzień.SkładnikiJedna kapsułka preparatu PROVAG® zawiera 1 miliard
bakterii kwasu mlekowego w następujących proporcjach:

• 50% Lactobacillus gasseri 57C,

• 25% Lactobacillus fermentum 57A,
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• 25% Lactobacillus plantarum 57B.

ProducentInstytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjnaal. Sosnowa 830-224 Kraków
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