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Lacibios femina x 10 kaps (sprzedajemy wyłącznie do
odbioru osobistego)
 

Cena: 37,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent EXELTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Lacibios Femina w postaci kapsułek żelatynowych to produkt z bakteriami kwasu mlekowego Lactobacillus
rhamnosus i Lactobacillus reuteri. Na co są kapsułki Lacibios Femina? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie diety
w szczepy bakterii kwasu mlekowego, które przyczyniają się do przywrócenia równowagi mikroflory układu moczowo-płciowego, a przy
tym wspierają utrzymanie tej równowagi. Produkt może być pomocny między innymi w czasie kuracji antybiotykowej oraz po jej
zakończeniu. Można go stosować również jako wsparcie mikroflory w ciąży, po połogu, czy też w okresie karmienia piersią. Suplement
diety Lacibios Femina może być też stosowany przez kobiety zabezpieczające się hormonalnie, a także pacjentki w okresie menopauzy.
Dodatkowo Lacibios Femina polecany jest kobietom, które często uczęszczają na basen, czy też korzystają z jacuzzi. Suplement diety
może być pomocny również po zabiegach chirurgicznych dotyczących układu moczowo-płciowego. Osłonowo można go też stosować
przy terapii lekami przeciwgrzybicznymi i przeciwrzęsistkowymi, a dodatkowo po skończeniu tych terapii.

W opakowaniu znajduje się 10 kapsułek Lacibios Femina. W skład 1 kapsułki wchodzą 2 rodzaje szczepów bakterii kwasu mlekowego,
czyli 2,5 mld (2,5*109) Lactobacillus rhamnosus GR-1 oraz 2,5 mld (2,5*109) Lactobacillus reuteri RC-14. Formułę uzupełniają składniki
pomocnicze, czyli glukoza bezwodna, żelatyna, skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, a także sole magnezowe kwasów
tłuszczowych oraz dwutlenek tytanu.

Suplement diety Lacibios Femina należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i wskazanym przez niego dawkowaniem, chyba
że lekarz zaleci inaczej. Rekomendowane dawkowanie Lacibios Femina to 1 kapsułka dziennie, przyjmowana o dowolnej porze dnia.
Najlepiej przyjmować preparat wraz z posiłkiem lub do ½ godziny po nim. Kapsułkę należy popić dużą ilością wody. Jeśli pacjentka
stosuje kapsułki Lacibios Femina w czasie antybiotykoterapii bądź stosowania chemioterapeutyków, zaleca się przyjmować suplement
diety na godzinę przed tymi lekami lub przynajmniej 3 godziny po ich zażyciu. Wówczas też zaleca się kontynuowanie suplementacji
jeszcze przez kolejnych 14–20 dni po zakończeniu terapii antybiotykiem czy chemioterapeutykiem. Produktu nie powinny używać
pacjentki, które mają przeciwwskazania do jego stosowania. Kapsułki nie powinny być suplementowane przez kobiety z
nadwrażliwością na którykolwiek ze składników suplementu diety.
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Kapsułki Lacibios Femina to suplement diety, więc nie zastąpią zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia i nie powinny być
traktowane jako ich substytut. Mogą natomiast stanowić ich uzupełnienie. Suplement diety Lacibios Femina wymaga też prawidłowego
przechowywania. Powinien być przechowywany w temperaturze 2–8°C, czyli w lodówce. W okresie do 2 tygodni można przechowywać
produkt w temperaturze pokojowej, ale w tym czasie należy go zużyć. Kapsułki Lacibios Femina w okresie przechowywania powinny
być tak zabezpieczone, aby były niewidoczne i niedostępne dla dzieci.

Składniki
nośnik: glukoza bezwodna; żelatyna; Lactobacillus reuteri; nośnik: skrobia ziemniaczana i celuloza mikrokrystaliczna; Lactobacillus
rhamnosus; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

Lactobacillus rhamnosus GR-1 2,5 mld (2,5x109) CFU
Lactobacillus reuteri RC-14 2,5 mld (2,5x109) CFU

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2 - 8°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Do 2 tygodni preparat może być przechowywany w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Producent
Exeltis Poland Sp. z o.o.
ul. gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa

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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