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Candisyn de Naturlider és un complement alimentari que de manera natural ens ajuda a combatre la
candidiasi, càndida o fongs vaginals.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Candisyn de Naturlider?

Candisyn de Naturlider conté extractes de plantes, triglicèrids de cadena mitjana, ferments làctics com
lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus acidophilus que contribueixen a restablir la flora vaginal en el cas
de candidiasi o càndida, o com a preventiu si es prenen antibiòtics. Candysin Naturlider és un excel·lent
probiòtic en el cas de fongs vaginals.

Quins són els ingredients de Candisyn de Naturlider?

Els ingredients de Candisyn de Naturlider, per tres càpsules són:
MCT Cadena mitjana de triglicèrids (Triglicèrids de cadena mitjana de l'oli de palmiste, xarop de glucosa,
caseïnat  (llet),  fosfat  de  dipotassi,  fosfat  tricàlcic)  799,98  mg,  VGA-1  (gluten  i  soja)  (Lactobacillus
rhamnosus + ) (≥ 100*109 ufc/g) 300 mg, agent de recobriment (Hidroxipropilmetilcel·lulosa*), extracte
sec de Pau d'Arc (Tabebuia
avellanedae, escorça, ràtio 4:1) 300 mg, extracte sec d'Orenga (Origanum vulgare, herba, ràtio 5:1) 300
mg, extracte sec
de  Clau  (Eugenia  caryophyllata,  flor,  ràtio  10:1)  150  mg,  agent  de  càrrega  (Cel·lulosa  microcristal·lina),
antiaglomerant (Estearat
de magnesi), aigua purificada*, agent de càrrega (Calci Fosfat Dihidrat) i gelificant (Goma Gellán*).
*Components de la càpsula.
Quins beneficis té prendre Candisyn de Naturlider?
Candisyn de Naturlider està recomanat per a infeccions per llevats (Candidiasi).
Ajuda a restablir lequilibri de la flora contra la presència de càndides i altres micosis de lintestí, de la pell o
polisistèmiques.
Els  components  de  Candisyn  tenen  poder  antifúngic,  antibiòtic,  analgèsic,  antioxidant,  cicatritzant,
antiinflamatori tant de les mucoses com dels músculs, immunoestimulants i restauradors de les mucoses.
Quines són les característiques de candisy de Naturlider?

Les característiques de Candisyn de Naturlider són:
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És una combinació d'ingredients naturals que han estat estudiats i  reconeguts per la seva eficàcia en el
tractament de la candidiasi.
Els ingredients de la fórmula tenen un efecte antifúngic, antibiòtic, antioxidant i enfortidor del sistema
immunitari, efectes necessaris per combatre la candidiasi.
Té efectes secundaris, interaccions o contraindicacions Candysin de Naturlider?
Consulteu  el  professional  en  cas  d'embaràs  o  lactància,  si  esteu  en  tractament  amb  medicació  o
presenteu unes condicions mèdiques especials.
El consum de MCT és segur, i només si es consumeixen dosis elevades (més grans de 30 grams) poden
causar trastorns gastrointestinals. En combinar-los amb hidrats de carboni es redueixen aquests efectes
secundaris. Les persones amb diabetis malament. Pel seu contingut a Pau d'arc, és recomanable realitzar
tractaments  discontinus:  fins  a  1  mes  i  descansar  2  setmanes  abans  d'una  nova  presa.  Els  casos  de
toxicitat sempre s'han relacionat amb la presa de productes a base de compostos aïllats de l'escorça, i no
amb la  droga.  Tenint  en  compte  algunes  experiències  en  rosegadors,  no  s'ha  d'administrar  durant
l'embaràs per perill d'avortament i teratogenicitat. També es recomana no prescriure'l durant la lactància.
Els  pacients  que  es  troben  en  tractament  anticoagulant  o  antiagregant  plaquetari  s'han  d'abstenir
d'ingerir  aquest  producte  sense consulta  prèvia  amb un facultatiu,  ja  que les  naftoquinones poden
incrementar aquest efecte. El seu consum simultani amb immunosupressors pot accentuar aquest darrer
efecte. D'altra banda, la combinació de compostos sulfurats presents en algunes plantes (per exemple all,
herba mat) promouen una base catalítica per a la transformació de lapachol a ß-lapachona.
Els pacients que consumeixen lapacho poden tenir una coloració més fosca de l'orina.
Per  l'efecte  antiagregant  plaquetari  del  Clau  podria  augmentar  el  risc  de  sagnat  si  es  pren
concomitantment  amb anticoagulants  i  que  pot  produir  un  fals  augment  en  les  concentracions  de
fenitoïna. No obstant això, aquestes interaccions teòriques no interfereixen en el seu ús tradicional com a
antisèptic en forma d'esbandidas bucals.
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