
Názov výživového doplnku: Po ukončení tohto základného cyklu užívania 
® ®CANDIVAC výživového doplnku CANDIVAC  je možné 

v tomto dávkovaní pokračovať po opätovnej Výživový doplnok
20 dňovej prestávke.Forma: Ak ešte nemáte naplánovaný váš dávkovací Kapsuly na perorálne užívanie kalendár, potom na správne užívanie výživového 

®Zloženie: doplnku CANDIVAC  použite Dávkovací kalendár 
®1 kapsula obsahuje 5 mg lyofilizátov CANDIVAC  na zadnej strane tejto informácie 

inaktivovaných mikroorganizmov: pre používateľov.
Propionibacterium acnes lysatum Upozornenia:cryodessicatum (CCM 7083) 2,50 mg* Určené pre deti od 7 rokov a pre dospelých, Candida albicans lysatum cryodessicatum prípadné užívanie mladšími deťmi, tehotnými (CCM 8355) 0,83 mg* a dojčiacimi ženami je potrebné vopred Candida krusei lysatum cryodessicatum konzultovať s lekárom.(CCM 8357) 0,83 mg* Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie Candida glabrata lysatum cryodessicatum presiahnuť.(CCM 8356) 0,83 mg* Výživový doplnok sa nesmie používať * referenčná výživová hodnota nie je stanovená ako náhrada rozmanitej stravy.
Prídavné látky: Použite do dátumu uvedenom na obale.
oxid kremičitý, laktóza, zemiakový škrob. Uchovávajte mimo dosahu malých detí!

Nesmie sa užívať pri precitlivenosti Obal kapsuly: 
na ktorúkoľvek z použitých zložiek.želatína, oxid titaničitý, čistená voda.
Výživový doplnok obsahuje laktózu.Kategória:
Uchovávanie:Výživový doplnok
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C Charakteristika: v suchu a v tme.®Výživový doplnok CANDIVAC  je originálny 
Balenie:patentom chránený výživový doplnok, ktorý sa 
30 kapsúlvyrába najmodernejšími biotechnologickými 

a čistiacimi technológiami. Obsahuje jedinečnú Výrobca: 
kombináciu čistených lyzátov baktérie Candida Bioveta, a.s., Medical Department, 
(vysokočistené neškodné časti inaktivovaných Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, 
mikroorganizmov). Výživový doplnok je vo forme Česká republika
kapsúl na užívanie ústami. Na slovenský trh dodáva: 
Výživový doplnok môžu užívať ženy aj muži. S&D Pharma SK s.r.o., Farebná 32, 
Kontraindikácie: 821 05 Bratislava
Nesmie sa užívať pri precitlivenosti Symboly:
na ktorúkoľvek z použitých zložiek. Po použití obal odhoďte do koša 
Vedľajšie účinky: (symbol recyklácie, zelený bod).
Nie sú známe. Výživový doplnok sa vyrába Číslo šarže:
z prírodných zdrojov. Uvedené na spodnej strane obalu.
Interakcie: Použiteľné do:
Nie sú známe. Neodporúča sa súbežné užívanie dátumu uvedenom na spodnej strane obalu.
imunobiologických prípravkov. V týchto prípadoch 
je vždy potrebná konzultácia s lekárom.
Dávkovanie a spôsob užívania:
1 kapsula denne, najlepšie na lačno počas 
10 dní, potom 20 dní vynechať a opäť užívať 
1 kapsulu denne počas 10 dní, a následne 20 dní 
vynechať a opäť užívať 1 kapsulu denne počas 
10 dní.
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Informácia pre používateľov241/PI/SK/4

Dimensions (mm): 2 × A6
Colours: black
Prepared by: Vlková
Date: 18. 11. 2014

Date:

Approved by:

®
D

áv
ko

va
cí

 k
al

en
dá

r C
AN

D
IV

AC
 

Tomáš Marek

�


	Stránka 1

