
PODPIRA VAGINALNO ZDRAVJE

Intimno nelagodje vključuje simptome, kot so pekoč občutek in draženje, srbenje, bolečina, neprijeten vonj 
in obilen izcedek iz nožnice. Ko se to zgodi, je vaginalna flora v neravnovesju.

Kaj je vaginalna flora (vaginalna mikrobiota)?
Vaginalna flora, poznana tudi kot vaginalna mikrobiota, je ekosistem, sestavljen iz milijonov mikroorganiz-
mov, ki živijo v nožnici. Ta flora je edinstvena. Pri vsaki ženski je drugačna, tako kot prstni odtis.(1)

Vaginalna flora: naša prva obrambna črta
Vaginalna flora je prva obrambna črta, ki ščiti intimni predel pred vnetji. Intimno počutje je v veliki meri odvisno od 
kakovosti te naravne pregrade.

Kaj povzroča neravnovesje vaginalne flore?
Obstaja več različnih vzrokov za neravnovesje:
1. Naš življenjski slog: tobak, kontracepcija, spolni odnosi, šibek imunski sistem, uporaba sintetičnega spodnjega 

perila, čezmerna intimna higiena, kopanje v bazenih in morju itd.
2. Določena življenjska obdobja: menstruacija, nosečnost, poporodno obdobje, menopavza.
3. Vaginalna vnetja: mikoza, vaginoza.
4. Jemanje zdravil: antibiotiki, zdravila za zdravljenje glivičnih okužb, oralna in lokalna kortikosteroidna zdravljenja 

(vaginalne ovule in kreme).
Rezultat tega je neravnovesje vaginalne flore, ki jo je treba obnoviti, da lahko ponovno pridobi svojo zaščitno 
vlogo.

Kako lahko ponovno vzpostavimo ravnovesje vaginalne flore?
Vaginalna flora vsake ženske je različna. Ob neravnovesju je treba obnoviti lastno (endogeno) vaginalno floro.
V ta namen oralne kapsule Gynophilus® ORAL vsebujejo cink in sev laktobacila, ki je naravno prisoten v nožnici.
- Ta sev, L. rhamnosus Lcr35®, je eden najobsežnejše dokumentiranih sevov v strokovni literaturi, rezultat 20 let 

ginekoloških raziskav in razvoja družbe biose®. Po naravni stimulaciji vaginalne flore s sevom Lcr35 se v nožnici 
ponovno vzpostavi endogena vaginalna flora, sev Lcr35 pa se postopoma izloči iz telesa.(2)

- Cink ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.(3)

Kombinacija obeh sestavin v oralnih kapsulah Gynophilus® ORAL tako okrepi našo intimno obrambo.

20 gastrorezistentnih kapsul / Neto teža: 6,00 g

PREHRANSKO DOPOLNILO



Oralna uporaba za vaginalno delovanje
Oralne kapsule Gynophilus® ORAL so bile razvite, da zagotovijo zadostno koncentracijo lastnih laktobacilov v nožnici. 
Učinkovitost oralnih kapsul Gynophilus® ORAL je bila klinično dokazana. Sev laktobacila, ki ga vsebujejo, 
lahko vzdrži kisel pH gastrointestinalnega trakta, kar mu omogoča, da doseže nožnico.(4)

Ovojnica oralne kapsule Gynophilus® ORAL je rastlinskega izvora (vegansko certificirana) in gastrorezistentna. Po-
maga pri stabilizaciji in zaščiti aktivnih sestavin, da zagotovi njihovo učinkovito delovanje.

Kako jemati oralne kapsule Gynophilus® ORAL?
Oralne kapsule Gynophilus® ORAL lahko vzamete kadarkoli v dnevu, najbolje zjutraj pred zajtrkom, z velikim kozar-
cem vode.
- Med obdobjem intimnega nelagodja: 2 kapsuli na dan 10 dni
- Za preprečevanje intimnega nelagodja: 1 kapsula na dan 20 dni
Po potrebi postopek ponovite. Samo za odrasle.

Nadomeščanje železa
Cink se morda ne bo dobro absorbiral, če jemljete železo. Če je mogoče, naj bo razmik pred jemanjem preostalih do-
polnil več kot 2 uri.

Praktični nasveti za zdravo vaginalno mikrobioto:
- Umivajte se z nevtralno ali rahlo kislo čistilno raztopino.
- Za intimni predel uporabljajte brisačo, ki je namenjena izključno vaši osebni uporabi.
- Izberite bombažno spodnje perilo.
- Ne uporabljajte vaginalnih prh.

Shranjevanje: Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. 
Ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti, ki je naveden na zunanji embalaži.

Opozorila: Oralne kapsule Gynophilus® ORAL so prehransko dopolnilo.

Shranjevati nedosegljivo otrokom!

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti.
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