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Gratulujeme Vám k pořízení moderního probiotika 3. generace.
GYNIMUN DUAL PROTECT® je zástupce nejmodernější 3. generace probiotických produktů. Je vytvořen
v souladu s MEZINÁRODNÍM DOPORUČENÝM POSTUPEM PRO PROBIOTICKÉ PŘÍPRAVKY CRN1 a IPA2 z roku
2017. Tento doporučený postup vyžaduje jasnou identifikaci použitého bakteriálního kmene (je to kód, pod kterým
je daný kmen celosvětově registrován). Každý kmen je totiž jiný, s unikátními vlastnostmi a schopnostmi. Tyto
vlastnosti byly ověřeny klinickými studiemi.
GYNIMUN DUAL PROTECT® obsahuje tři pečlivě vybrané patentované kmeny humánních (tedy u člověka se
přirozeně vyskytujících) laktobacilů, které mohou být prospěšné na různých místech Vašeho organismu:

Bakteriální kmen

Bifidobacterium longum
BB536

Lactobacillus acidophilus
LA-14

Lactobacillus rhamnosus
PB01

původ

Lidský (střevo)

Lidský (střevo)

Lidský (vagina)

cílová tkáň

tlusté střevo

tenké střevo

vagina

rok izolace

1969

1985

1999

Morinaga, Japonsko

DuPont, USA

Bifodan, Dánsko

EU, USA

EU, USA

EU

>100

>10

>10

držitel patentu
certifikáty bezpečnosti
klinické studie

GYNIMUN DUAL PROTECT® – pečlivě vybrané patentované kmeny střevních a vaginálních
laktobacilů, které pomáhají obnovit harmonii přirozené střevní a vaginální mikroflóry.
CAPSUGEL DR CAPS®
Jde o pokročilou patentovanou výrobní technologii zajišťující ochranu obsahu kapsle před nízkým pH v žaludku.
Díky této technologii se kapsle rozloží až při průchodu střevem a laktobacily se dostanou v pořádku na místo svého
působení. Kapsle je rostlinného původu, bez jakýchkoli přidaných chemikálií.

GYNIMUN DUAL PROTECT® – dvojí efekt pro obnovení harmonie vaší střevní a vaginální mikroflóry
1

CRN = Council for Responsible Nutrition, 2 IPA = International Probiotics Association

Onapharm, s. r. o., Nová cesta 1550/17, 140 00 Praha 4, www.onapharm.cz, www.gynimun.cz, info@onapharm.cz

Mohlo by Vás také zajímat…

Podporuje léčbu bakteriální
vaginózy a předchází jí
obnovou přirozeného pH.
Obnovuje a udržuje
zdravou vaginální flóru.

Rychlá pomoc a úleva od:
nepříjemného zápachu
svědění
neobvyklého výtoku

vaginální kapsle, zdravotnický prostředek
obsahuje 2 patentované vaginální kmeny: Lactobacillus rhamnosus PB01 , Lactobacillus gasseri EB01
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Gratulujeme Vám k nákupu moderného výživového doplnku pre ženy
3. generácie s obsahom živých baktérií a fruktooligosacharidov.
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GYNIMUN DUAL PROTECT® je na slovenskom trhu ojedinelý zástupca najmodernejšej 3. generácie produktov
s obsahom živých baktérií. Je vyvinutý v súlade s MEDZINÁRODNÝM ODPORÚČANÝM POSTUPOM CRN1 a IPA2
z roku 2017. Tento odporúčaný postup vyžaduje jasnú identifikáciu použitého bakteriálneho kmeňa (teda kód, pod
ktorým je kmeň celosvetovo registrovaný). Každý kmeň je totiž iný, s unikátnymi vlastnosťami a schopnosťami. Tieto
vlastnosti boli overené klinickými štúdiami.
GYNIMUN DUAL PROTECT® obsahuje tri starostlivo vybrané patentované kmene humánnych (teda u človeka sa
prirodzene vyskytujúcich) laktobacilov, ktoré môžu byť prospešné na rôznych miestach Vášho organizmu:
Bifidobacterium longum
BB536

Lactobacillus acidophilus
LA-14

Lactobacillus rhamnosus
PB011

pôvod

ľudský (črevo)

ľudský (črevo)

ľudský (vagína)

cieľové tkanivo

hrubé črevo

tenké črevo

vagína

1969
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Morinaga, Japonsko

DuPont, USA

Bifodan, Dánsko

EU, USA

EU, USA

EU

>100

>10

>10

vlastnosť

rok izolácie
držiteľ patentu
certifikáty bezpečnosti
klinické štúdie

GYNIMUN DUAL PROTECT® starostlivo vybrané patentované kmene črevných a vaginálnych laktobacilov,
ktoré pomáhajú obnoviť harmóniu prirodzenej črevnej a vaginálnej mikroflóry.
CAPSUGEL DR CAPS®
Ide o pokročilú patentovanú výrobnú technológiu zaisťujúcu ochranu obsahu kapsuly pred nízkym pH v žalúdku.
Vďaka tejto technológii sa kapsula rozloží až pri prechode črevom a laktobacily sa dostanú v poriadku na miesto
svojho pôsobenia. Kapsula je rastlinného pôvodu, bez akýchkoľvek pridaných chemikálií.

GYNIMUN DUAL PROTECT® – dvojaký efekt pre obnovenie harmónie vašej črevnej a vaginálnej mikroflóry
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CRN = Council for Responsible Nutrition, 2 IPA = International Probiotics Association

Distribútor pre SR: Aloris Vital, s. r. o., Majoránová 62, 821 07 Bratislava, www.alorisvital.sk, www.gynimun.sk, info@alorisvital.sk

Mohlo by Vás zaujímať …

Podporuje liečbu bakteriálnej
vaginózy a predchádza jej
obnovou prirodzeného pH.
Obnovuje a udržuje zdravú
vaginálnu flóru.

Rýchla pomoc a úľava od:
nepríjemného zápachu
svrbenia
neobvyklého výtoku

vaginálne kapsuly, zdravotnícka pomôcka
obsahuje 2 patentované vaginálne kmene: Lactobacillus rhamnosus PB01, Lactobacillus gasseri EB01
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