Přípravek Fermalac oral byl speciálně navržen

pro podporu zdravé intimní flóry žen

V přípravku jsou obsaženy klinicky testované kmeny laktobacilů:

•
•
•
•

Lactobacillus rhamnosus Rosell-11
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus Rosell-83
Lactobacillus delbruecki subsp.bulgaricus Rosell-9001
Lactobacillus plantarum ROSELLA

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

PŘÍPRAVEK FERMALAC ORAL BYL SPECIÁLNĚ NAVRŽEN
PRO PODPORU ZDRAVÉ INTIMNÍ FLÓRY ŽEN
Probiotický komplex obsahuje jedinečný kmen izolovaný ze zdravé vaginální flóry
(Lactobacillus plantarum ROSELLA) s prokázanou vaginální kolonizací a odolností
při perorálním podání, který je doplněn o účinky vitaminů skupiny B. Vitamin B2
přispívá k udržení normálního stavu vaginální sliznice a chrání buňky před oxidačním stresem. Vitamin B6 přispívá k regulaci hormonální aktivity žen a k normální
funkci imunitního systému.
V přípravku jsou obsaženy klinicky testované kmeny laktobacilů:
• Lactobacillus rhamnosus Rosell-11
• Streptococcus salivarius subsp. thermophilus Rosell-83
• Lactobacillus delbruecki subsp.bulgaricus Rosell-9001
• Lactobacillus plantarum ROSELLA
Lactobacillus plantarum ROSELLA = Lactobacillus plantarum Proge P17630®, licence PROGE FARM®, Itálie.

Celkový obsah probiotických bakterií: 7 miliard CFU v 1 tobolce.

CFU=jednotky tvořící kolonie

Doporučený způsob užívání: Jeden cyklus užívání trvá 30 dnů. Během prvních 15 dnů se doporučuje užívat 1 tobolku denně, potom následuje 15 dnů bez užívání přípravku. Cyklus se doporučuje opakovat jednou až dvakrát.
Upozornění: Přípravek nepodávejte dětem do 3 let. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Užívání v době těhotenství a kojení konzultujte se svým
lékařem.
Obsahuje stopy mléka a sóji.
Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 5 °C - 25 °C. Skladování v chladničce napomáhá
optimální stabilitě přípravku. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Složení: bramborový škrob (plnidlo); živé probiotické kultury (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus); vegetariánská kapsle (HPMC); stearát hořečnatý (protispékavé činidlo); kyselina askorbová
(antioxidant); pyridoxin hydrochlorid (Vitamin B6); riboflavin (Vitamin B2).

Výrobce: Lallemand Health Solutions Inc., Kanada
Výhradní distributor pro ČR: ROUGIER s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1

