Astarte капсули

Хранителна добавка | 14 растителни капсули за перорално приложение
Вагиналната екосистема се състои от популация, съдържаща предимно млечно кисели бактерии (лактобацили), които допринасят за поддържане на
правилния баланс на тази екосистема, чрез запазване на физиологично pH между 3.8 и 4.5. Нормално, вагиналната микрофлора инхибира растежа на
патогенни микроорганизми чрез различни механизми, като например производство на органични киселини и по-специално на млечна киселина, на
бактериоцини и на водороден пероксид.
Лактобацилите са от съществено значение за здравословното поддържане на вагиналната микрофлора и за нормалното функциониране на
урогениталната система. При определени обстоятелства лактобацилите могат да липсват и това да доведе до неприятни прояви, като вагинално
течение, сърбеж, болка и парене. Чревният тракт функционира като резервоар за вагиналните лактобацили, затова приемането на лактобацили през
устата спомага за поддържане на нормалната вагинална микрофлора и за предотвратяване на функционални смущения в урогениталната система.
Също така е известно, че вагиналната микрофлора се поддържа здрава чрез определен физиологичен състав на лактобацилите. Поради тази причина е
разработен балансиран състав от вагинални лактобацили, подобен на физиологичния, който се приема през устата като хранителна добавка, за да се
подпомогне възстановяването на вагиналната микрофлора.
Какво е ASTARTE и за какво се използва
ASTARTE е патентована в Австрия хранителна добавка (Патентен номер EP2509610), налична като растителни капсули, които съдържат четири щама
млечнокисели бактерии [Лактобациликус криспатус LBV88 (DSM 22566), Лактобациликус рамнозус LBV96 (DSM 22560), Лактобациликус гасери LBV150
(DSM 22583), Лактобациликус женсении LBV116 (DSM 22567)].
Състав
Състав: живи млечнокисели бактерии (Лактобациликус криспатус LBV88, Лактобациликус хамносус LBV96, , Лактобациликус газери LBV150, ,
Лактобациликус женсении LBV116); фрукто-олигозахариди; покритие на капсула: хидроксипропил - метил целулоза, титанов диоксид; царевично нишесте,
противослепващи агенти: магнезиев стеарат, силициев диоксид.
325 mg/ капсула
нетно тегло 4,55 g
Съдържание на активните компоненти
Фрукто-олигозахариди
Лактобациликус криспатус LBV88
Лактобациликус рамнозус LBV96,
Лактобациликус газери LBV150
Лактобациликус женсении LBV116

За 2 капсули (1,3g)
168.0 mg
2,0 милиарда CFU* / 80,0 mg
2,0 милиарда CFU* / 80,0 mg
0,6 милиарда CFU*/ 24,0 mg
0,4 милиарда CFU* / 16,0 mg

*CFU - живи клетки на млечнокисели бактерии, образуващи колонии
Една капсула съдържа не по-малко от 2,5 милиарда живи клетки на млечнокисели бактерии, образуващи колонии (cfu). Тази стойност е гарантирана до
датата на срока на годност за неотворен продукт.
Показания: ASTARTE е продукт, съдържащ четири щама млечнокисели бактерии и е предназначен специално за комфорт на жени. ASTARTE допринася
за възстановяване и поддържане на баланса на чревната и вагинална микрофлора, като по този начин се поддържа нормалното функциониране на
урогениталната система.
Препоръчителна дозировка: За перорално приложение. По 2 капсули на ден, приемани за предпочитане преди храна с чаша вода или друга течност. За
правилното използване на продукта е препоръчително да следвате съветите на лекаря.
Предупреждения: Не превишавайте препоръчителната дневна доза. Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца.Продуктът не съдържа
лактоза, глутен, соя или други вещества с потенциално алергичен ефект.Този продукт е хранителна добавка и не трябва да се използва като заместител
на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.
Хранителна стойност

за 100 g

Енергийна стойност
Мазнини
От които: наситени мастни киселини
Въглехидрати
От които: захар
Протеини
Соли

1561 kJ/368 kcal
1,4 g
0,10 g
80,1 g
9,49 g
7,6 g
95,0 mg

за 1 капсула
5,07 kJ/1,19 kcal
<0,1 g
<0,01 g
0,26 g
<0,1 g
<0,1 g
<0,01 g

Условия за съхранение:Този продукт съдържа живи млечно кисели бактерии, които са чувствителни на топлина; съхранявайте продукта далеч от
влажност и при температура не по-висока от 25°C. Датата на срока на годност се отнася за неотворен, правилно съхраняван продукт. Не използвайте
продукта след срока на годност, отбелязан върху опаковката като EXP. Датата се отнася за последния ден на месеца.
Размер на опаковката: 2 блистера със 7 капсули в картонена кутия. Не изхвърляйте никакви хранителни добавки или лекарства в канализацията или в
контейнера за битови отпадъци. Попитайте Вашият фармацевт как да унищожите продукти, които няма да използвате повече. Тези мерки ще спомогнат
за опазване на околната среда.
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