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CANDIVAC®  conține o combinație unică de fracțiuni 
purificate din tulpini de Candida 
responsabile de majoritatea micozelor 
vaginale

CANDIVAC®  pentru adulți și copii de peste 7 ani

CANDIVAC®  produsul a fost dezvoltat și testat clinic 
în cooperare cu experți din Facultatea 
de Medicină din cadrul Universității 
Palacky din Olomouc, Republica Cehă

CANDIVAC® produs sub control și supraveghere   
        farmaceutică

CANDIVAC®  cură de 3 luni

Ad
re

sa
ți-

vă
 în

 fa
rm

ac
ie

!

supliment alimentar

supliment alimentar

Înainte de utilizare, 
citiți cu atenţie prospectul.

Pentru mai multe informații cu privire la acest supliment 
alimentar, vă rugăm să contactați:

S.C. Bistri-Vet S.R.L.
Str. Libertății Nr. 13
Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud
Tel. +4 0363 401 304
Fax +4 0263 239 038
www.bistrivet.ro



Aproape 75% dintre femei pot dezvolta cel 
puţin o dată în viață infecţii vaginale mico-

tice. Mai mult de jumătate dintre aceste 
femei suferă de infectii micotice în mod 

repetat. În 80% din cazuri, aceste in-
fecţii sunt produse de Candida al-

bicans. În mod fiziologic, sistemul 
genital al femeii este protejat 
prin mecanisme naturale de 
apărare. 

Însă această barieră naturală po-
ate fi distrusă de diferite cauze: 
stres, antibiotico-terapie, con-
tracepţie hormonală, apa clori-
nată din piscine, traume la nivelul 
aparatului genital, contact sexual, 

haine şi lenjerie intimă nepotrivită, 
diabet, obezitate, sarcină, imunitate 

scăzută. 

Mai mulţi factori contribuie la menținerea echilibrului fi-
ziologic al mediului vaginal:

 influențele hormonale 
 aciditatea mediului vaginal 
 compoziția microflorei vaginale 
 imunitatea

CANDIVAC® este un produs brevetat dezvoltat în co-
laborare cu experți din Facultatea de Medicină din 
cadrul Universităţii Palacky din Olomouc.

De ce Candivac®?
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Produsul CANDIVAC este fabricat utilizând cele mai recente 
biotehnologii și tehnologii de purificare. Conține o combinație unică 
de fracțiuni purificate (componenți inofensivi extrem de purificați ai 
microorganismelor inactivate) din tulpini de Candida brevetate origi-
nale, responsabile de majoritatea micozelor vaginale. Produsul po-
ate fi folosit de persoane de ambele sexe.

1 capsulă (255 mg) conține 5 mg de preparat obținut prin liofiliza-
rea microorganismelor inactivate.

Ingrediente:
Agenți de încărcare: amidon din cartof, lactoză monohidrată; ca-

psulă (gelatină, apă purificată, dioxid de titan/E171); Candida  albi-
cans lysatum cryodessicatum (CCM 8355) 0,83 mg, Candida krusei 
lysatum cryodessicatum (CCM 8357) 0,83 mg, Candida glabrata 
lysatum cryodessicatum (CCM 8356) 0,83 mg, Propionibacterium 
acnes lysatum cryodessicatum (CCM 7083) 2,5 mg; agent antiaglo-
merant: dioxid de siliciu coloidal anhidru. 

Mod de utilizare:
1 capsulă pe zi, de preferință pe stomacul gol, 10 zile consecutive 

pe lună, timp de 3 luni.

După terminarea acestei perioade de bază, utilizarea produsului 
CANDIVAC, poate fi continuată după o pauză de 20 de zile. Produsul 
poate fi folosit de mai multe ori pe an în vederea obținerii unui efect 
de mai lungă durată.

Atenționări:
Pentru adulți și copii de peste 7 ani. Consultați medicul dacă 

produsul este destinat copiilor cu vârsta mai mică de 7 ani, femeilor 
însărcinate sau care alăptează. Utilizarea concomitentă cu prepara-
te imunobiologice nu este recomandată. În toate aceste cazuri este 
necesar să consultați medicul. A nu se depăși doza recomandată 
pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă 
diversificată și echilibrată și un  mod de viață sănătos. A nu se lăsa 
la îndemâna și vederea copiilor mici.  Produsul nu va fi utilizat după 
data expirării înscrisă pe ambalaj. A nu se utiliza în cazul intoleranței 
la lactoză și a sensibilității la oricare dintre celelalte ingrediente ale 
produsului.

Păstrare:
La temperaturi sub 25oC, într-un loc uscat și întunecat.

Conținut:
30 capsule
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