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Trivagin kaps. 20 kaps.
 

Cena: 39,63 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Trivagin, kapsułki doustne z bakteriami kwasu mlekowego dla kobiet, 20 sztuk
suplement diety

Informacje o produkcie
Trivagin, suplement diety dla kobiet, zalecany jest w celu uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej. Zawiera 3 miliardy komórek bakterii
kwasu mlekowego.

Doustna forma kapsułek i brak konieczności przechowywania preparatu w lodówce zapewnia wygodę stosowania oraz
przechowywania.

Przeznaczenie produktu
• jako codzienne uzupełnienie prawidłowej flory bakteryjnej
• jako uzupełnienie w diecie bakterii kwasu mlekowego w okresie ciąży i połogu
• w trakcie częstych podróży i zmian miejsca pobytu
• przy częstym korzystaniu z basenów, sauny lub jacuzzi
• w trakcie i po menstruacji

Działanie
Trivagin uzupełnia dietę w bakterie kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus. Naturalne kwaśne środowisko pochwy jest warunkiem
prawidłowego funkcjonowania układu moczowo-płciowego.

Zalety produktu
• Trivagin zawiera aż 4 starannie dobrane szczepy bakterii Lactobacillus, występujące we florze Polek
• Wygodna, doustna forma produktu
• 20 kapsułkowe opakowanie na pełne 20 dni suplementacji
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• Brak konieczności przechowywania w lodówce

Składniki:
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

Sposób użycia i zawartość opakowania

Zalecana porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie.
Najlepiej spożywać w trakcie lub po posiłku, popijając niewielką ilością wody.

Opakowanie: 20 kapsułek

Uwaga: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie
zbilansowanej, zrównoważonej diety jest niezbędne dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji spożycia w ciągu dnia. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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