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Tranbärsextrakt
Tranbärsextraktet har en standardiserad koncentration av PAC (proantocyanidin). Det är detta
ämne som gör att bakterier, t ex. e-koli, får
svårare att fästa vid slemhinnan. PAC ändrar
strukturen på bakteriens yta vilket gör att
den får svårare att fästa vid slemhinnan i
urinvägarna.

Ladyledin kan användas av:
✔ Vuxna
✔ Äldre
✔ Gravida och ammande

L

adyLedin är ett kosttillskott som
innehåller en unik kombination av
tranbärsextrakt, mjölksyrabakterier och
bifidusbakterier. Bakterierna är dubbeldragerade vilket innebär att bakterierna
överlever den sura miljön i magsäcken.
Bakterierna passerar ner till tunntarmen, där
löses det skyddande lagret runt bakterien

upp och den levande bakterien kan börja
verka gynnsamt. Bakteriernaär täckta med
två skyddande lager som består av proteiner
och polysackarider.
Mjölksyrabakterier och bifidusbakterier
dominerar den normala mikrofloran på
slemhinnor i urinvägar och vagina.

2 tabletter LadyLedin innehåller:
Tranbärsextrakt (Vaccinium macrocarpon)
800 mg varav proantocyanidiner 36 mg,
dubbeldragerade Mjölksyrabakterier L.
acidophilus, L. casei, L. rhamnosus och
bifidusbakterie B.longum.

1 förpackning innehåller:
60 tabletter.

Rekommenderad 
daglig dos:
Vuxna 1 tablett 2ggr/dag.

Urval av bakteriestammar med
naturligt skydd mot magsyra.

Med en patenterad metod läggs
två skyddande lager på bakterien
(proteiner och polysackarider).

Bakterien är skyddad och
kan passera den sura miljön i
magsäcken.

Kosttillskott ersätter inte en varierad och
balanserad kost samt en hälsosam livsstil.

Ledins egenvård

Mer än 90 års erfarenhet och kunskap
Ledins är ett av Sveriges äldsta egenvårdsföretag. Ledins har
jobbat med människors hälsa och välbefinnande sedan 1923.
Det är viktigt för oss att erbjuda våra kunder trygga och säkra
produkter.
Läs mer om våra produkter på www.ledins.se

Birger Ledin AB är ett certifierat företag, Certifed for self-care. Märkningen visar att företaget
följer de av Livsmedelsverket godkända branschriktlinjerna och gällande lagstiftning.
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