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Candivac x 30 kaps
 

Cena: 115,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOVETA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Candida albicans lysatum cryodesiccatum, Candida crusei lysatum cryodesiccatum, Candida glabrata lysatum cryodesiccatum,
Propionibacterium acnes lysatum cryodesiccatum.

Zawartość w 1 kapsułce

Candida albicans lysatum cryodessicatum - 0,83 mg*
Candida krusei lysatum cryodessicatum - 0,83 mg*
Candida glabrata lysatum cryodessicatum - 0,83 mg*
Propionibacterium acnes lysatum cryodessicatum - 2,50 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Candivac to suplement diety zawierający kombinację wybranych szczepów mikroorganizmów, które wspomagają prawidłowe
funkcjonowanie układu moczowo-płciowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę dziennie, na czczo przez okres 10 dni, przerwać na okres 20 dni i ponownie wznowić podając 1 kapsułkę dziennie
przez okres 10 dni.
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Po ukończeniu wyżej wymienionego cyklu podstawowego można po 20-dniowej przerwie kontynuować używanie preparatu Candivac.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
Producent
Bioveta, a. s., Medical Department,
Komenského 212,
688 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic

DYSTRYBUTOR
Magre S.C.
ul. Zgoda 11/38,
05-800 Pruszów

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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