
Wat is BACILAC femina ?
 ■ Bacilac Femina is een supplement dat 2 types 
Lactobacillen bevat.

 ■ Eén capsule Bacilac Femina bevat minimum 5,4 miljard 
gevriesdroogde kiemen van het type Lactobacillus rhamnosus 
GR-1 ® (50 %) en Lactobacillus reuteri RC-14 ® (50 %).

Voorzorgsmaatregelen  
bij het nemen van BACILAC femina

 ■ Bacilac Femina is geschikt voor oraal gebruik 
en veroorzaakt geen nevenwerkingen.

 ■ Personen die overgevoelig zijn aan één of meerdere bestand-
delen van Bacilac Femina dienen af te zien 
van het gebruik ervan. 

Hoe BACILAC femina gebruiken ?
 ■ Bacilac Femina kan door vrouwen van elke leeftijd 
gebruikt  worden.

 ■ Bacilac Femina dient oraal ingenomen te worden.
 ■ De aanbevolen dosis is 1 tot 2 capsules per dag in te nemen 
tijdens de maaltijd.

 ■ Dient niet ter vervanging van een gevarieerde en  
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

Gebuiksaanwijzingen voor BACILAC femina
 ■ Bacilac Femina dient gedurende minstens 
3 weken gebruikt te worden.

 ■ De aanbevolen dosis bij de aanvang van de inname bedraagt 
2 capsules gedurende 7 dagen, daarna volstaat 1 capsule 
per dag.

Hoe BACILAC femina bewaren ?
 ■ Het is aangeraden om Bacilac Femina op een droge plaats 
te bewaren; vermijd hoge temperaturen en directe 
warmtebronnen.

 ■ Te gebruiken vóór de vervaldag. Deze staat vermeld  
op de buitenzijde van de verpakking.

Wat is de samenstelling van BACILAC femina ?
 ■ Actieve bestanddelen : Bacilac Femina bevat per capsule 
tenminste 5,4 miljard gevriesdroogde kiemen van het type:

 ■ Lactobacillus rhamnosus GR-1® (50%)*
 ■ Lactobacillus reuteri RC-14® (50%)*

 ■ Hulpstoffen : glucose anhydraat, aardappelzetmeel, micro-
kristallijn cellulose, magnesiumsteraraat,  
gelatine, titaniumdioxide. 

Hoe BACILAC femina verkrijgen?
 ■ Bacilac Femina is in de apotheek te verkrijgen.

 

 

 

 

* Under license from Chr. Hansen A/S and protected by Urex Biotech Inc. and. BioGaia 

AB patents of the WO 00/35465 and  

WO 88/08452 patent families, and others.
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