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Provag, 20 kapsułek
 

Cena: 30,44 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent IBSS BIOMED S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Doustny probiotyk ginekologiczny, o długotrwałym działaniu, który stanowi podwójną osłonę przy problemach intymnych lub
antybiotykoterapii. Pomaga on chronić długotrwale pochwę i układ pokarmowy przed niekorzystnymi drobnoustrojami. prOVag® zaleca
się do postępowania dietetycznego w zaburzeniach flory układu moczowo-płciowego, a zwłaszcza w nawracających problemach
intymnych, przy antybiotykoterapii, antykoncepcji i zwiększonym narażeniu na niekorzystne drobnoustroje. Jest najczęściej polecanym
przez specjalistów ginekologii doustnym probiotykiem ginekologicznym.

Nagrody i rekomendacje:

2008 r. – „Złoty Otis 2008” (nagroda zaufania konsumentów)
2010 r. – „Laur Konsumenta – Odkrycie 2010”
Pozytywna Opinia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Skład

Jedna kapsułka preparatu prOVag® zawiera 1 miliard bakterii kwasu mlekowego w następujących proporcjach: 50% Lactobacillus
gasseri 57C, 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B, laktoza, mannitol – substancja wypełniająca; żelatyna
i dwutlenek tytanu – barwnik (składniki kapsułki); mleko (pochodzenia krowiego), sacharoza, glutaminian monosodowy; stearynian
magnezu – substancja przeciwzbrylająca.

Wskazania do stosowania

prOVag® zaleca się stosować w postępowaniu dietetycznym:
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  pomocniczo w celu codziennego uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej układu moczowo–płciowego i utrzymania właściwego pH
pochwy,
  pomocniczo przy wtórnych i nawracających niedyspozycjach kobiecych wywołanych obecnością w pochwie chorobotwórczych bakterii
i grzybów,
  w trakcie i po zakończeniu przyjmowania leków przeciwbakteryjnych (w tym w trakcie i po antybiotykoterapii ogólnej i miejscowej),
  w trakcie i po zakończeniu przyjmowania leków przeciwrzęsistkowych i przeciwgrzybiczych,
  w trakcie i po kuracji metronidazolem,
  w celu odbudowy prawidłowej flory bakteryjnej układu moczowo–płciowego i przywrócenia właściwego pH pochwy,
  w okresie okołomenopauzalnym (klimakterium),
  w trakcie i po menstruacji,
  w połogu,
  kobietom przed i po ingerencjach medycznych w obrębie układu moczowo–płciowego,
  kobietom uczęszczającym na basen, często podróżującym, korzystającym z jacuzzi i solarium.

Dawkowanie

Stosować doustnie 1 kapsułkę dziennie, popijając wodą. Preparat stosować co najmniej przez 20 dni.

Przechowywanie

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C (w lodówce), w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Chronić przed wilgocią.
Uwaga! Jeżeli preparat przechowywany jest poza lodówką w temperaturze do 25ºC, należy go spożyć w ciągu 4 tygodni.

Producent:

IBSS BIOMED
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