
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Trivagin 20 kaps
 

Cena: 41,47 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Verco S.A.

ul. Jacka Odrowąża 15 

03-310 Warszawa

ILOŚĆ: 20 kapsułek

 

Trivagin, kapsułki doustne z bakteriami kwasu mlekowego dla kobiet

ZASTOSOWANIE:

W codziennym uzupełnianiu prawidłowej flory bakteryjnej

jako uzupełnienie w diecie bakterii kwasu mlekowego w okresie ciąży i połogu

w trakcie częstych podróży i zmian miejsca pobytu
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przy częstym korzystaniu z basenów, sauny lub jacuzzi

w trakcie i po menstruacji

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Zalecana porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie.

Najlepiej spożywać w trakcie lub po posiłku, popijając niewielką ilością wody. 

 

Zawartość w 1 kapsułce:

Lactobacillus gasseri 0,9 mld*

Lactobacillus fermentum 0,6 mld*

Lactobacillus plantarum 0,6 mld*

Lactobacillus rhamnosus 0,9 mld*

*-ilość bakterii w trakcie wytwarzania.

 

SKŁAD:

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.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st.
Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być
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stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma
zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu
życiu lub zdrowiu.
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