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Iladian x 10 kaps
 

Cena: 14,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Lactobacillus rhamnosus, laktoza jednowodna, laktoferyna, likopen, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gasseri, substancja glazurująca -
sole magnezowe kwasów tłuszczowych .
Składniki kapsułki: żelatyna,barwnik - dwutlenek tytanu .
Produkt zawiera mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

Zawartość w 1 kapsułce

Lactobacillus rhamnosus- 2,5 mld komórek* (2,5 x 109 CFU)
Lactobacillus reuteri- 2,5 mld komórek* (2,5 x 109 CFU)
Lactobacillus gasseri- 1,0 mld komórek* (1,0 x 109 CFU)
Laktoferyna- 25 mg*
Likopen- 25 mg*

CFU – z ang. Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonie (pojedyncza komórka)
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
10 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Fizjologiczna mikroflora pochwy kobiety w okresie rozrodczym składa się z różnych rodzajów bakterii, w tym z pałeczek kwasu
mlekowego należących do rodzaju Lactobacillus. Pozostając w odpowiedniej równowadze, chroni przez wzrostem obcych
drobnoustrojów.
Do licznych czynników, sprzyjających zmianom mikroflory pochwy należą m.in.: terapia antybiotykowa, antykoncepcja hormonalna,
zaburzenia hormonalne i immunologiczne, indywidualne predyspozycje, klimakterium, zwyczaje higieniczne, częste korzystanie z
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basenu, sauny lub jacuzzi.
Iladian suplement diety zawiera pałeczki kwasu mlekowego L. rhamnosus, L. reuteri oraz dodatkowo L. gasseri. Ponadto preparat został
wzbogacony o laktoferynę, białko wielofunkcyjne, które w warunkach fizjologicznych występuje w wydzielinach śluzowych pochwy.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie.
W trakcie doustnej terapii antybiotykowej lub doustnego przyjmowania innych leków przeciwbakteryjnych preparat należy spożywać,
zachowując co najmniej 2 godziny odstęp przed lub po przyjęciu antybiotyku lub innego leku przeciwbakteryjnego.
Dla uzyskania pożądanych efektów należy przyjmować preparat przez co najmniej 20 dni.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed
wilgocią.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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