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Neovaginal synergio x 10 kaps
 

Cena: 37,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent PERFFARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca - celuloza , ekstrakt z owoców żurawiny DER 20:1, składnik otoczki kapsułki - żelatyna , ekstrakt z drożdży
standaryzowany na 25% beta-glukanu, substancja wypełniająca - skrobia kukurydziana , Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gasseri , 
Lactobacillus rhamnosus, barwnik -dwutlenek tytanu , substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych ,
substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu

Zawartość w 1 kapsułce:

Lactobacillus gasseri  - 2,5 x 109 CFU
Lactobacillus rhamnosus - 1,25 x 109 CFU
Lactobacillus reuteri - 1,25 x 109 CFU
 Ekstrakt z owoców żurawiny - 100 mg*
Drożdże (beta-glukan min.25%) - 20 mg*

CFU (ang. Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię)
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
4,62 g

Charakterystyka
Neovaginal Synergio suplement diety, zawiera kompozycję składników aktywnych: 5 miliardów bakterii w synergii z żurawiną i beta-
glukanem. Przeznaczony jest dla kobiet w celu uzupełnienia i utrzymania fizjologicznej mikroflory bakteryjnej układu moczowo -
płciowego.
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Nie stosować w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Stosowanie
Doustnie, 1 kapsułka na dobę, o dowolnej porze dnia. Preparat zawiera żywe komórki, dlatego nie należy mieszać go z gorącymi płynami
lub potrawami, ani z alkoholem.

Przechowywanie
W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Perffarma Sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 13/11
02-954 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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