Natures Aid
Pro-INTIMATE®
Maisto papildas. Moterų sveikatai.
45 kapsulės
Grynasis kiekis: 15,8 g.
Be dirbtinių dažiklių, skonio stipriklių, konservantų.
Be laktozės, pieno produktų.
Be mielių.
Be sojos.
Be gliuteno.
Tinka vegetarams ir veganams.
Vitaminas B2 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, bei padeda palaikyti
normalią gleivinių* būklę.
 Vitaminas B6 padeda palaikyti palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda
mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda reguliuoti hormonų aktyvumą.
 Cinkas palaikyti palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
*gleivinės padengia daug kūno ertmių.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.


Sudedamosios dalys. Lipnumą reguliuojanti medžiaga mikrokristalinė celiuliozė, augalinis kapsulės apvalkalas (celiuliozė), cinko pikolinatas, piridoksino hidrochloridas, Bifidobacteria animalis
subspecies lactis, Lactobacillus rhamnosus, riboflavinas, Lactobacillus plantarum, lipnumą
reguliuojančios medžiagos: augalinės kilmės magnio stearatas, silicio dioksidas.

Vitaminas B6
Cinkas
Riboflavinas (vitaminas B2)
Gyvųjų bakterijų kultūros:
- Lactobacillus plantarum
- B.animalis subsp. lactis
- Bifidobacterium rhamnosus
*RMV- referencinė maistinė vertė.

1 kapsulėje
25 mg (1786 % RMV*)
10 mg (100 % RMV*)
10 mg (714 % RMV*)
43 mg (15x109) organizmų

2 kapsulėse
50 mg (3572 % RMV*)
20 mg (200 % RMV*)
20 mg (1428 % RMV*)
86 mg (30x109) organizmų

Vartojimas. Suaugusiesiems ir vaikams nuo 10 metų amžiaus pirmas 3 savaites vartoti po 1
kapsulę 2 k. per dieną valgio metu. Vėliau- po 1 kapsulę 1 k. per dieną. Vartoti kasdien, norint
pasiekti geriausią rezultatą. Tinka ilgalaikiam vartojimui. Tinka vartoti taikant pakaitinę hormonų
terapiją ar vartojant kontraceptines tabletes.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip
maisto pakaitalas. Nėščioms ir maitinančioms moterims, bei tiems, kurie vartoja receptinius
vaistus ar turi ypatingų medicininių būklių, pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku prieš
vartojant šį produktą.
 Nereikia laikyti šaldytuve
 Atsparus tulžiai
 Atsparus skrandžio rūgštims
 Atsparus antibiotikams
 15 bilijonų gyvųjų kultūrų
Pro-INTIMATE®- specialiai mokslininkų sukurta cheminė formulė, pagrįsta moksliniais tyrimais.
Stabilumas: gyvųjų kultūrų skaičius 15x109 1 kapsulėje išlieka iki produkto galiojimo pabaigos.
Laikymas. Vaikams nepasiekiamoje, sausoje, vėsioje vietoje.
Geriausias iki ... (pabaigos)/ Partijos Nr.: žr. ant pakuotės apačios.
Gamintojas: Jungtinė Karalystė.
Platintojas: UAB „STADA-Nizhpharm-Baltija“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva. El.
paštas: info@stada.lt.

