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Lactovaginal kapsułki dopochwowe, 10 kaps.
 

Cena: 33,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 kaps. (blist.folia)

Postać kaps.dopochw.twarde

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Lactobacillus rhamnosus 573

Opis produktu
 

Lactovaginal® to dopochwowy probiotyk ginekologiczny, cieszący się wieloletnim zaufaniem pacjentów i lekarzy, charakteryzujący się
wysokim profilem bezpieczeństwa.

Bakterie Lactobacillus rhamnosus 573 wchodzące zawarte w leku produkują kwas mlekowy, utrzymujący odpowiednie pH pochwy,
zabezpieczając przed rozwojem bakterii chorobotwórczych. Pałeczki L. rhamnosus 573 wykazują antagonizm wobec większości bakterii
wywołujących infekcje układu moczowo – płciowego.

Badania kliniczne wykazały, że zastosowanie produktu Lactovaginal® po przeleczeniu stanów zapalnych pochwy powoduje:
zmniejszenie liczby patogenów, przywraca naturalną równowagę mikrobiologiczną pochwy oraz normalizuje wydzielinę pochwy.

Skład:
1 kapsułka zawiera pałeczki Lactobacillus rhamnosus 573 około 1010 , w tym nie mniej niż 108 CFU (Jednostek tworzących kolonie)

Wskazania:
W celu przywrócenia lub uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy: w stanach zapalnych narządów rodnych po leczeniu lekami
przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi lub przeciwgrzybiczymi, przy występowaniu upławów jak również profilaktycznie.

Dawkowanie:
Od 1 do 2 kapsułek na dobę (jedna rano, a druga na noc) przez 1 tydzień. W razie potrzeby leczenie można powtórzyć.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Opakowanie: 10 kapsułek dopochwowych

Podmiot odpowiedzialny

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadlapacjenta.pl


 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
Polska Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
Al. Sosnowa 8
30-224 Kraków

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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