Astarte

Supliment alimentar
14 capsule vegetale pentru administrare orală
Ecosistemul vaginal are o populație compusă în principal din bacterii producătoare de acid lactic
(lactobacili), care contribuie la menţinerea echilibrului corect al acestuia prin menținerea unui pH
fiziologic între 3,8 şi 4,5. Microbiota vaginală inhibă creşterea agenților patogeni prin mecanisme
diferite cum ar fi producerea de acizi organici, în special acid lactic, de bacteriocine şi de apă
oxigenată.
Lactobacilii sunt esenţiali în menținerea unei flore vaginale sănătoase și a funcționării normale
a sistemului uro-genital. În anumite circumstanţe, lactobacilii dispar producându-se manifestări
neplăcute precum: secreție vaginală, prurit (mâncărime), dureri şi arsuri. Funcția de rezervor a
tractului intestinal pentru lactobacilii vaginali și suplimentarea orală cu lactobacili ajută la menţinerea
normală a florei vaginale și la prevenirea tulburărilor funcționale de la nivelul acesteia.
Totodată este știut faptul că flora vaginală se menține sănătoasă și prin asigurarea unei compoziții
fiziologice de lactobacili. Prin urmare a fost concepută o compoziţie echilibrată, similară celei
fiziologice, de lactobacili vaginali, administrată oral sub formă de supliment alimentar, pentru a
susține restabilirea florei vaginale.
Ce este Astarte şi pentru ce se foloseşte
ASTARTE este un supliment alimentar certificat (Patent nr.EP2509610) disponibil sub formă de
capsule vegetale care conțin patru tulpini de lactobacili [Lactobacillus crispatus LBV88 (DSM
22566), Lactobacillus rhamnosus LBV96 (DSM 22560), Lactobacillus jensenii LBV116 (DSM 22567),
Lactobacillus gasseri LBV150 (DSM 22583)].
Ingrediente:
Bacterii producătoare de acid lactic (L. crispatus , L.rhamnosus, L. gasseri, L. jensenii),
agent prebiotic: fructo-oligo-zaharide, agenți de capsulare: capsule vegetale (hidroxipropil
metilceluloză, E 171), agent de încărcare: amidon de porumb, agenţi antiaglomeranți : stearat de
magneziu vegetal, dioxid de siliciu. 325 mg/capsulă.
Greutate netă 4,55 g.

Conţinutul mediu

per capsulă

		 L. crispatus LBV88		 1 miliard cfu
		 L. rhamnosus LBV96		 1 miliard cfu
		 L. gasseri LBV150		 0,3 miliarde cfu
		 L. jensenii LBV116		 0,2 miliarde cfu
O capsulă conţine minimum 2,5 miliarde de unități formatoare de colonii (cfu) de celule vii de
bacterii producătoare de acid lactic. Această valoare este garantată până la expirarea perioadei de
valabilitate pentru produsul nedeschis.
Astarte este un produs care conţine 4 tulpini de lactobacili specific destinate pentru confortul
femeilor. Acesta contribuie la refacerea şi menţinerea echilibrului florei intestinale şi vaginale astfel
susținând funcționarea normală a sistemului uro-genital.
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Doza recomandată:
Administrare orală:
2 capsule pe zi, administrate, de preferință, înainte de masă, cu un pahar de apă sau alt lichid. Pentru
o utilizare corectă a produsului, se recomandă să se urmeze sfatul medicului.
Atenţionări:
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
A nu se lăsa la îndemâna sau la vederea copiilor mici.
Produsul nu conține lactoză, gluten, soia sau alte substanţe cu potenţial alergenic.
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă variată şi echilibrată şi un
stil de viaţă sănătos.
Condiţii de păstrare:
Produsul conţine bacterii producătoare de acid lactic în stare vie, sensibile la căldură.
A se păstra produsul ferit de umiditate, la o temperatură mai mică de 25°C.
Termenul de valabilitate se referă la produsul sigilat, depozitat în mod corespunzător.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul lunii (MM/YYYY) indicate pe ambalaj.
Data de expirare se referă la ultima zi din luna indicată.
Conţinutul ambalajului:
Cutie cu 2 blistere a câte 7 capsule
Nu aruncaţi niciun supliment alimentar sau medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere.
Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi produsele pe care nu le mai utilizați.
Această măsură protejează mediul înconjurător.
Numele şi adresa producătorului:
Nutrilinea S.R.L., Via Gran Bretagna 1, 21013 Gallarate, Italy
Cercetare și dezvoltare:
HSO Healthcare GmbH, Tuchlauben 18/12, 1010 Vienna – Austria
Deţinător notificare şi distribuitor:
Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H, 6067 Absam, Austria reprezentat în România de
Montavit Reprezentanţă, str. Poet Andrei Mureşanu nr 5, sect 1, Bucureşti, tel- fax 021.230.33.51,
office@montavit.ro
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