За комфорт на жените

Баланс на
вагиналната
флора

Иновация за възстановяване и поддържане
на нормален баланс на вагиналната флора
и предотвратяване на дисбаланс

ASTARTE е патентована хранителна добавка (патентен ¹ ЕР2509610),
в растителни капсули, съдържащи четири щама млечнокисели бактерии
(Lactobacillus crispatus LBV88, Lactobacillus rhamnosus LBV96, Lactobacillus jensenii
LBV116, Lactobacillus gasseri LBV150)

Пероралното приложение на лактобацили
импровизира качеството на вагиналната флора
Различни проучвания показват, че локалното/перорално приложение на лактобацили подобрява
скоростта на лечение на бактериална вагиноза, докато отсъствието на определени вагинални
лактобацили повишава риска от нейната поява.
Изборът на щамове от вагиналната флора на здрави жени е доказателство за способността
им на колонизация и устойчивост, както и за
поддържане на здравето.
ати
ent резулт

Научен процес за селекция
на най-подходящите видове лактобацили

Червата играят важна роля като източник на
микроорганизми, които колонизират вагината.

- първоначална селекция на група от 127 вида лактобацили във вагинална флора * и
идентифициране на доминантните щамове.1

Двойно сляпо проучване, проведено при
пациенти с вагинална дисбиоза показва, че
пероралното приложение на лактобацили
(Astarte) по 2 капсули в продължение на 7 дни
има положителен ефект върху вагиналната
флора.

4 вида
лактобацили

- комплексен процес с етапи
на пречистване, тестване на
фенотипи и генотипи, селекция,
базирана на

БЕЗОПАСНОСТ
Антибиотична резистентност
Хемолиза
Муциново разграждане
Наличие на арил
амидази и
гликозадази

■ сходство RAPD **
■ интензивност на растеж,
■ производството на киселини, H2O2,
■ устойчивост на киселинни среди, жлъчни соли,
■ инхибиране растежа на патогенни
микроорганизми (E. coli, G. vaginalis, C.
krusei, C. albicans и C. glabrata щамове),
■ Профил за антибиотична чувствителност. 2

127 изолата

41 щама
Идентичност на родово, видово и
щамово ниво, базирана на фенои генотипни резултати

12 щама

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поведение на растеж
Капацитет за
намаляване на рН
Екстрацелуларен H2О2
Киселиноустойчивост
Устойчивост на
жлъчни соли
Утилизация на гликоген
Потискане на патогени
Способности за
ферментация

Допълнителен анализ на култури от вагинална секреция
показва увеличение от 10 000 ± 600 CFU след лечение в
групата на Astarte срещу 1,600 ± 100 в плацебо групата

48,5%

зултати
Nugent ре
след 7 дни
лечение

14,8%

Astarte

Placebo
Подобряване на Nugent резултата
след 7 дни лечение

Перорално приложение - Ползи

4 щама
L.crispatus, L. gasseri, L rhamnosus , L jensenii

Балансираната, рационална комбинация от тези 4 вида
лактобацили е с предимства

Nug
след 7 дни
лечение

■ Лесно и хигиенично
■ Без ограничения във всеки момент
Перорално
приложение

► употребата е възможна по време на менструален цикъл, бременност, кърмене
► употребата не е свързана с полов контакт или с вида на употребяваните
контрацептиви
► може да се употребява с локални антимикробни или противогъбични продукти

Една капсула съдържа не по-малко от 2,5 милиарда единици, образуващи колонии (cfu)
живи клетки от млечнокисели бактерии (L. crispatus, L. rhamnosus, L. gasseri, L. jensenii) и
пребиотичен агент - фруктоолигозахариди.
■ Преобладаващите щамове, налични при жени без вагинални инфекции1
■ Щамове, способни да колонизират вагиналната среда и да продължават да съществуват в нея
■ Разнообразие - комбинацията от няколко щама се счита за защитен фактор (Ex premature birth)3
■ Неконкурентни щамове

* Здрави бременни жени с признаци на вагинална инфекция
** произволно (случайно) амплифицирана (усилена)ДНК Poliform)

на ден
за предпочитане преди храна с чаша вода
или друга течност

Иновативен
продукт

