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Iladian 

suplement diety 

10 kapsułek doustnych 

 

zawiera aż 6 mld bakterii probiotycznych 

wspiera zdrowie stref intymnych* 

 

Fizjologiczna mikroflora pochwy kobiety w okresie rozrodczym składa się z różnych rodzajów bakterii, w tym z pałeczek 

kwasu mlekowego należących do rodzaju Lactobacillus, które pozostając w odpowiedniej równowadze, sprzyjają zdro-

wiu stref intymnych. Istnieją jednak czynniki wpływające na zmiany mikroflory pochwy. Należą do nich m.in.: stosowane 

antybiotyki, antykoncepcja hormonalna, zmiany hormonalne i immunologiczne, indywidualne predyspozycje, klimakte-

rium, zwyczaje higieniczne, częste korzystanie z basenu, sauny lub jacuzzi. 

 

Iladian suplement diety zawiera pałeczki kwasu mlekowego L. rhamnosus, L. reuteri oraz dodatkowo L. gasseri. Po-

nadto preparat został wzbogacony o laktoferynę oraz o wyciąg z migdałecznika chebułowca, który wspiera zdrowie 

układu moczowego i stref intymnych. 

Składniki 1 kapsułka 

Lactobacillus rhamnosus 2,5 mld komórek (2,5  x 109 CFU**) 

Lactobacillus reuteri 2,5 mld komórek (2,5 x 109 CFU**) 

Lactobacillus gasseri 1,0 mld komórek (1,0 x 109 CFU**) 

Wyciąg z owoców migdałecznika chebułowca 25 mg 

Laktoferyna 5 mg 

* dzięki obecności wyciągu z owoców migdałecznika chebułowca 

 ** CFU – z ang. Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonie (pojedyncza komórka) 

 

Sposób użycia: 

Dorośli: Doustnie 1 kapsułka dziennie, popijając szklanką wody. Dla uzyskania pożądanych efektów należy przyjmować 

preparat przez co najmniej 20 dni. W trakcie doustnej terapii antybiotykowej lub doustnego przyjmowania innych leków 

przeciwbakteryjnych preparat należy spożywać, zachowując co najmniej 2 godziny odstępu przed lub po przyjęciu anty-

biotyku lub innego leku przeciwbakteryjnego.  

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżni-

cowana dieta oraz zdrowy tryb życia. 
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Przeciwwskazania: 

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu 

należy skonsultować się z lekarzem. 

 

Składniki: Laktoza, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, wyciąg z migdałecznika chebułowca, Lactobacillus 

gasseri, laktoferyna, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. Składniki kapsułki: żelatyna, 

barwnik: dwutlenek tytanu.  

Produkt zawiera mleko i produkty pochodne łącznie z laktozą. 

 

Przechowywanie: 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze poniżej 25°C. 

Chronić od światła i wilgoci. 

 

Nr partii: 

Najlepiej spożyć przed końcem: 

 

Producent: 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151 


