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LactoLady tabl. 60 tabl.
 

Cena: 40,46 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent VITABALANS

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki 
Ekstrakt z żurawiny (Vaccinium macrocarpon), substancje wypełniające (celuloza, fosforan diwapniowy), bakterie kwasu mlekowego
(maltodekstryna), substancja wiążąca (sól sodowa karboksymetylocelulozy), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu),
emulgator (sole magnezowe kwasów tłuszczowych).

Zawartość składników w dwóch tabletkach (zalecana dzienna porcja): wyciąg z owoców żurawiny (Vaccinium macrocarpon) – 800mg,
w tym proantocyjanidyny (PAC) – 36mg (udowodniona działająca dawka PAC), bakterie kwasu mlekowego (probiotyk) – 1,0-2,0 x 109
CFU, w tym: Lactobacillus casei – 0,25 x 109 CFU, Lactobacillus acidophilus – 0,25-0,5 x 109 CFU, Lactobacillus rhamnosus – 0,25-0,5 x
109 CFU, Bifidobacterium longum – 0,25-0,5 x 109 CFU.
CFU – jednostki tworzące kolonię.

Działanie 
Zawarty w suplemencie diety Lacto Lady wyciąg z owoców żurawiny wielkoowocowej to doskonałe źródło antocyjanów i
proantocyjanidyn. Proantocyjanidyny zapobiegają przyleganiu bakterii E.coli do błon śluzowych układu moczowego. Preparat zawiera
również cztery szczepy bakterii kwasu mlekowego. Są one elementem naturalnej mikroflory bakteryjnej, która występuje na śluzówce
układu rodnego i moczowego.

Zastosowanie:
Suplement diety Lacto Lady przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety kobiet w składniki, które wspierają
utrzymanie dobrego stanu dróg moczowych. Odpowiedni do stosowania w trakcie ciąży i laktacji.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Nie zawiera laktozy, glutenu, sztucznych barwników i cukru. Kolor i
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smak tabletek pochodzi od żurawiny. Preparaty z żurawiną mogą wpływać na zaburzenie działania produktów przeciwkrzepliwych.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplement diety.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: 2 tabletki. Należy przyjmować po jednej tabletce dwa razy dziennie, popijać wodą. Nie przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia.
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