Ekobiol

Молочницю викликають дріжджоподібні грибки, завжди присутні в піхві, але в дуже
невеликій кількості. Саме тому, що грибки завжди присутні в піхві, від кандидозу дуже
важко позбутися назавжди. Існує безліч причин (зниження імунітету, вагітність,
прийом антибіотиків, хлорована вода басейну), які провокують швидке розмноження
грибків. В результаті їх кількість збільшується настільки, що виникає чергове
загострення і неприємні симптоми у вигляді печіння, свербіння і характерних виділень.
Деякі жінки переносять 4-6 епізодів молочниці на рік. Перепробувані свічки, таблетки,
таблетки разом зі свічками, таблетки, які обіцяють зцілення наступного дня. В
результаті стан повної дисгармонії, відсутність інтиму, депресія.

Чому так відбувається?
Лікування молочниці вимагає перш за все усунення головної причини загострень
молочниці, а не тільки короткочасного застосування протигрибкових свічок або
таблеток. Також для досягнення стійкого результату і повного знищення грибків
потрібно пройти повний курс протягом 6 місяців.
Справа в тому, що первинним осередком молочниці є не піхва, а КИШЕЧНИК. Саме в
кишечнику дріжджоподібні грибки створюють первинний осередок і розмножуються,
провокуючи часті загострення.

Ekobiol

Треба зауважити, що лікування протигрибковими свічками або таблетками усуває
грибки тільки з піхви.

Щоб нарешті позбутися молочниці, необхідно перш за все «очистити» від грибків
КИШЕЧНИК і відновити його власну мікрофлору. Це дуже важливо, оскільки саме
нормальна мікрофлора не дозволяє грибку знову розмножуватися в кишечнику і
провокувати чергове загострення.
Допомогти вирішити цю проблему може ЕкоБІОЛ, комбінація спеціальних бактерій і
фруктоолігосахідів.
ЕкоБІОЛ містить спеціальні бактерії (лактобактерії плантарум LP01, Bifidobacterium
Breve BR 03), які виробляють дуже потужні речовини «бактеріоцини» і очищають
кишечник від грибків.
Фруктоолігосахаріди - це живильне середа для корисних бактерій, що сприяє швидкому
відновленню власної мікрофлори кишечника, яка не дозволяє приживатися там
грибкам.
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Отже,природний захист від молочниці відновлено. Тепер шансів на те, що загострення
більше не потурбують, стає набагато більше. Для того, щоб збільшити шанси на те,
що молочниця більше не повернеться, необхідно пройти повний курс знищення грибків в
кишечнику протягом 6 місяців.
Зазвичай ЕкоБІОЛ застосовують по одній капсулі раз на день протягом 30 днів
незалежно від прийому їжі, а потім продовжують приймати 1 по капсулі протягом
перших 10 днів від початку кожної менструації протягом 6 послідовних місяців для
закріплення досягнутого ефекту.

Застосовувати Екобіол починають з першого дня лікування молочниці разом з
протигрибковими таблетками і свічками, які призначив Вам лікар. Таким чином
одночасно усуваються неприємні симптоми: свербіж і виділення і знищується головна
причина частих загострень - вогнище грибків в кишечнику.

