PROBIOTYK
szczepy bakterii kwasu mlekowego
Lactobacillus
Naturalna flora bakteryjna pochwy składa się głównie z bakterii
kwasu mlekowego Lactobacillus, które migrują z dolnego odcinka
przewodu pokarmowego do układu moczowo-płciowego.
Naturalne kwaśne środowisko pochwy jest warunkiem
prawidłowego funkcjonowania układu moczowo-płciowego.
Trivagin® – suplement diety dla kobiet w formie kapsułek
doustnych, zalecany w celu uzupełnienia prawidłowej flory
bakteryjnej. Preparat zawiera 3 miliardy komórek bakterii kwasu
mlekowego Lactobacillus, które naturalnie występują we florze
kobiet oraz wysokiej jakości inulinę pochodzenia naturalnego.
Inulina stanowi pożywkę dla bakterii tworząc z nimi synbiotyk.
Aby przedłużyć żywotność szczepów i chronić je przed działaniem
soku żołądkowego zastosowano celulozową kapsułkę DRcaps®,
co zwiększa efektywność suplementacji.

TRIVAGIN MOŻESZ STOSOWAĆ:
aby codziennie uzupełniać prawidłową florę bakteryjną
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
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Składniki czynne:

1 kapsułka

Lactobacillus gasseri

0,9 mld (0,9 x 109 cfu)*

Lactobacillus fermentum

0,6 mld (0,6 x 109 cfu)*

Lactobacillus plantarum

0,6 mld (0,6 x 109 cfu)*

Lactobacillus rhamnosus

0,9 mld (0,9 x 109 cfu)*

Inulina

172,2 mg

* Ilość bakterii w trakcie wytwarzania
cfu – z ang. colony-forming unit (jednostka tworząca kolonie)
SKŁADNIKI: substancja wypełniająca: celuloza; inulina; kapsułka
– stabilizatory: hydroksypropyloceluloza, guma gellan; liofilizowana
mieszanka bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus; substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek
krzemu.
ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 1 kapsułka dziennie. Najlepiej
spożywać w trakcie lub po posiłku, popijając niewielką ilością wody.
UWAGA: Suplement diety nie może być substytutem zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są
niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt przeznaczony dla
osób dorosłych.
NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM: patrz na nadruk z boku
opakowania.

Wyprodukowano dla:
Verco S.A.
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U
01-015 Warszawa
www.trivagin.pl
DRcaps® jest znakiem towarowym Lonza lub podmiotów stowarzyszonych.
PRODUKT BEZGLUTENOWY
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PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +25°C,
w suchym, ciemnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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