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Iladian 10 kapsułek doustnych
 

Cena: 20,15 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 kapsułek

Postać kapsułki

Producent/
Dystrybutor

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 kapsułka zawiera: Lactobacillus rhamnosus 2,5 mld komórek (2,5 x 109 CFU*) Lactobacillus reuteri 2,5 mld komórek (2,5 x 109
CFU*) Lactobacillus gasseri 1,0 mld komórek (1,0 x 109 CFU*) Likopen 25 mg  Wskazania i działanie Powracające problemy intymne? -
Problemy intymne powracają, ponieważ zostaje zaburzona prawidłowa mikroflora pochwy. Pałeczek kwasu mlekowego jest za mało i w
ich miejsce pojawiają się bakterie niepożądane. Dlatego też suplement diety Iladian jako jedyny probiotyk na problemy intymne zawiera
aż 6mld bakterii kwasu mlekowego wspomaganych przez dwa składniki aktywne- laktoferynę i likopen,dzięki którym odbudowuje
fizjologiczną mikroflorę pochwy jednocześnie wzmacniając ochornę układu moczowo-płciowego. Iladian to doustny probiotyk dla kobiet
na problemy intymne, który posiada aż 6 mld bakterii probiotycznych, które pomagają odbudować fizjologiczną mikroflorę pochwy.
Dodatkowo, Iladian zawiera 2 substancje aktywne, laktoferynę i likopen, dzięki którym wspiera odporność kobiety przy problemach
intymnych. Zalecany: pomocniczo, w celu zachowania zdrowia intymnego kobiety, przez korzystny wpływ na utrzymanie fizjologicznego
środowiska pochwy, wspomagająco, w celu uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej oraz odtworzenia właściwego odczynu (pH)
pochwy, osłonowo, dla zachowania naturalnej mikroflory w trakcie i po antybiotykoterapii, osłonowo, dla utrzymania fizjologicznej
mikroflory podczas stosowania preparatów przeciwbakteryjnych, przeciwrząsistkowych, przeciwgrzybiczych i po zakończeniu ich
stosowania, dla kobiet stosujących antykoncepcję (w tym hormonalną), pomocniczo, przy niedyspozycjach kobiecych, podczas
menstruacji, dla diabetyczek i kobiet w okresie okołomenopauzalnym (klimakterium), kobietom uczęszczającym na basen, często
podróżującym, korzystającym z jacuzzi, sauny i solarium.  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.  Stosowanie Zaleca się
przyjmowanie 1-2 kapsułek dziennie podczas posiłku.  Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia.  
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