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Trivagin x 10 kaps
 

Cena: 22,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Trivagin 10 kapsułek to doustny probiotyk stworzony specjalnie dla kobiet. Zawiera starannie wyselekcjonowane
szczepy bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus, które są niezbędne w zdrowej mikroflorze układu moczowo-płciowego. W
jednej kapsułce znajdują się aż 3 miliardy dobroczynnych mikroorganizmów. Główne funkcje Trivaginu to regeneracja i przywrócenie
prawidłowej flory bakteryjnej dróg moczowych oraz utrzymanie właściwego poziomu pH pochwy. Naturalne kwaśne środowisko stref
intymnych jest potrzebne, aby chronić kobiety przed rozwojem chorobotwórczych drobnoustrojów, które mogą doprowadzić do infekcji
grzybiczej, bakteryjnej lub mieszanej. Zakażeniom tym towarzyszą nieprzyjemne objawy w postaci pieczenia i świądu w miejscach
intymnych.

Dla zachowania właściwej mikroflory układu moczowo-płciowego ważna jest przede wszystkim dobrze zbilansowana dieta bogata w
bakterie kwasu mlekowego i higiena osobista. Jednak w niektórych sytuacjach równowaga ekosystemu stref intymnych może zostać
zachwiana i wtedy nieocenionym wsparciem jest zewnętrzna suplementacja wysokiej jakości probiotykiem. Trivagin w postaci kapsułek
zalecany jest w celu uzupełnienia odpowiedniego poziomu bakterii Lactobacillus w codziennej diecie kobietom aktywnym seksualnie,
korzystającym z antykoncepcji, w okresie menstruacji i menopauzy. Może być również stosowany w czasie ciąży i karmienia piersią, po
uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Po suplement diety Trivagin warto sięgać także w przypadku częstego korzystania z basenów, jacuzzi i saun oraz regularnego
ćwiczenia w klubie fitness lub na siłowni. W tych miejscach ryzyko zakażenia patogenami, takimi jak: bakterie, drożdżaki i grzyby jest
dość wysokie, dlatego dobrze jest zadbać o odpowiednią ochronę. Probiotyki przydadzą się również podczas krótszych i dłuższych
wyjazdów, aby ustrzec się przed infekcjami i uciążliwymi dolegliwościami w podróży. Poza funkcją profilaktyczną Trivagin
wykorzystywany jest pomocniczo w leczeniu stanów zapalnych dróg moczowych i pochwy oraz grzybicy stref intymnych. Ponadto
wspomaga regenerację flory bakteryjnej po antybiotykoterapii, stosowaniu leków przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i
przeciwrzęsistkowych. Przyczynia się też do poprawy odporności organizmu po przebytych chorobach, operacjach oraz zabiegach
ginekologicznych.

Probiotyk Trivagin w postaci kapsułek zawiera w swoim składzie cztery szczepy żywych, liofilizowanych bakterii kwasu mlekowego:
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus gasseri i Lactobacillus plantarum. Wykazują one wysoką zdolność
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przylegania do nabłonka dróg moczowych i pochwy, dzięki czemu wzmacniają barierę ochronną układu moczowo-płciowego przed
wnikaniem różnego typu patogenów. Gram-dodatnie bakterie mlekowe odpowiadają za utrzymanie kwaśnego ekosystemu pochwy i
stref intymnych na odpowiednim poziomie, mieszczącym się w zakresie od 3,8 do 4,4 pH. W sprzyjającym środowisku naturalnie się
namnażają i kolonizują, a tym samym przyczyniają się do przywracania zdrowej mikroflory dróg moczowych i rodnych.

Suplement diety Trivagin można nabyć w aptece bez recepty. Opakowanie zawiera 10 kapsułek i wystarczy przyjmować jedną dziennie,
aby dostarczyć do organizmu odpowiednią ilość cennych bakterii kwasu mlekowego. Najlepiej zażywać ją przed posiłkiem lub w jego
trakcie, popijając niewielką ilością wody lub innego chłodnego płynu bez dodatku cukru. Warto pamiętać, że probiotyk Trivagin nie może
być stosowany jako zamiennik zbilansowanej diety, a służy do jej uzupełnienia w razie potrzeby. Znajdujące się w nim bakterie kwasu
mlekowego są identyczne, jak naturalnie zasiedlające organizm ludzki, dlatego ich przyjmowanie nie powinno powodować
niepożądanych efektów ubocznych. Mimo to nie należy przekraczać zalecanej dawki jednej kapsułki na dobę. Przeciwwskazaniem do
przyjmowania Trivaginu jest nadwrażliwość lub alergia na którykolwiek składnik suplementu diety. Preparat należy przechowywać w
temperaturze od 2 do 25°C, w suchym i zacienionym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Składniki
substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna, skrobia kukurydziana, bakterie kwasu mlekowego - Lactobacillus
fermentum, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, barwnik - dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu

Zawartość w 1 kapsułce:
Lactobacillus gasseri 0,9 mld*
Lactobacillus rhamnosus 0,9 mld*
Lactobacillus fermentum 0,6 mld*
Lactobacillus plantarum 0,6 mld
*-ilość bakterii w trakcie wytwarzania.

Masa netto
Masa netto: 4,59 g
Zawartość w opakowaniu: 10 kapsułek

Charakterystyka
Trivagin uzupełnia dietę w bakterie kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus. Naturalne kwaśne środowisko pochwy jest warunkiem
prawidłowego funkcjonowania układu moczowo-płciowego.

Przeznaczenie produktu

aby codziennie uzupełniać prawidłową florę bakteryjna
jako uzupełnienie prawidłowej flory bakteryjnej w okresie ciąży i karmienia piersią
w trakcie częstych podróży i zmian miejsca pobytu
korzystając często z basenów, sauny lub jacuzzi
w trakcie i po menstruacji
w okresie okołomenopauzalnym
z preparatami witaminowymi i kwasami omega-3 m.in. DHA

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie.
Najlepiej spożywać w trakcie lub po posiłku, popijając niewielką ilością wody.

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

Producent
Verco S.A.
ul. Skwer Wyszyńskiego 5, lok. 6U
01-015 Warszawa
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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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