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Trivagin x 20 kaps
 

Cena: 36,73 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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: 9,18 g
Zawartość w opakowaniu: 20 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
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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

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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