
PROBIOTIKUM PRO ŽENY

GRATULUJEME VÁM K POŘÍZENÍ MODERNÍHO PROBIOTIKA 3. GENERACE.
GYNIMUN TRIO VAGICARE® je určen k maximální podpoře vaginálního komfortu a stability.
GYNIMUN TRIO VAGICARE obsahuje tři moderní, vědecky podložené komplexy.

Z více než 220 známých druhů laktobacilů je pouze osm z nich přizpůsobeno vaginálnímu prostředí 
(je pro ně přirozené „domácí“). Tři druhy vaginálních laktobacilů jsou tak zvané „dominátory“ (tedy 
představují více než 90% zdravého vaginálního mikrobiomu). Nejvhodnějším „dominátorem“
(z pohledu ochrany vaginální sliznice před nákazou viry či bakteriemi) je druh Lactobacillus crispatus1.
•  Lactobacillus cripatus SP28 – lidský vaginální kmen (dominátor)
•  Lactobacillus rhamnosus CA15 - lidský vaginální kmen s klinicky prokázaným masivním  
   orálně-vaginálním transportem

Bakteriální lyzáty se v medicíně s úspěchem používají již dlouhou dobu k podpoře správné funkce 
imunitního systému. Bakteriální lyzát obsahuje částice mrtvých bakterií. Tyto částice aktivují náš 
imunitní systém a udržují jeho bdělost a správnou funkci.

GYNIMUN TRIO VAGICARE obsahuje čtyři ImunoLyzáty:
• Candida albicans – nejčastější původce vaginální mykózy
• Gardnerella vaginalis – nejčastější původce bakteriální vaginózy
• Streptococcus agalactiae (GBS) – původce nebezpečných infekcí těhotných a novorozenců
• Escherichia coli (UPEC) – až 90% původce močových infekcí (cystitid)

Střevo je největší (70%) imunitní rezervoár člověka. Střevní mikrobiota hraje principiální roli ve zdraví 
či nemoci. Proto je nesmírně důležité průběžně pečovat o její harmonii. K tomu se kromě esenciální 
kvalitní a pestré stravy používají vhodně vybrané živé probiotické bakteriální kmeny v kombinaci
s prebiotiky (látky, které slouží vlastně jako potrava – tedy podpora – pomnožení žádoucích probio-
tických bakterií ve střevě).
• Lactobacillus rhamnosus SP1 – nejprobádanější laktobacilární (stovky studií s řadou klinicky 
zdokumentovaných prospěšných efektů) lidský střevní kmen. Kolonizuje tenké i tlusté střevo.
• Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLC1 – nejprobádanější bifidobakteriální (desítky klinických 
studií) lidský střevní kmen, často podávaný a zkoumaný v kombinaci s SP1. 
• Biotis GOS-P® - patentované prémiové prebiotikum s mohutným bifidogenním účinkem.

VAGINÁLNÍ LAKTOBACILY

IMUNOLYZÁTY

Složení kapsle: Minimální množství
při výstupu

z výroby
na konci
expiraceVAG. LAKTOBACILY STŘEVNÍ PROBIOTIKA IMUNOLYZÁTY

Lactobacillus crispatus SP28
Lactobacillus rhamnosus CA15 GIOIA®
Lactobacillus rhamnosus SP1
Bifidobacterium animalis BLC1
Biotis GOS-P® (prebiotikum)*
lyzát C. albicans (původce mykózy)
lyzát G. vaginalis (původce vaginózy)
lyzát S. agalactiae (původce těhotenských komplikací)
lyzát E. coli (UPEC - původce močových infekcí)

6×109 CFU 1,5×109 CFU

5 mg 5 mg

100 mg 100 mg

Velikost balení: 30 kapslí s cíleným uvolňováním.
Dávkování: 1 - 2 kapsle denně s jídlem. Použitelnost a skladování: 24 měsíců při pokojové teplotě.
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