
skład 

składniki icberry:

zalecane w profi laktyce zapalenia pęcherza moczowego 

chronią kobiety przed problemami urologicznymi i 
ginekologicznymi

Przywracają równowagę mikrofl ory okolic intymnych

zwalczają rozwój patogennych drobnoustrojów

Tylko najlepsze. Tylko z Europy.

iCBerry
Naturalny produkt 
wspomagający zdrowie intymne 
kobiet oraz pro� laktykę 
zapalenia pęcherza moczowego 

BAKTERIE KWASU MLEKOWEGO (LACTOBACILLUS ACI-
DOPHILUS) najważniejsze bakterie pochwy. stosowane jako 
prebiotyki w celu odbudowania mikrofl ory. Pozwalają utrzy-
mać kwaśne środowisko w pochwie i hamują rozwój pato-
gennych drobnoustrojów.

WYCIĄG Z ŻURAWINY obniża ryzyko wystąpienia stanów 
zapalnych układu moczowo-płciowego, w tym zapalenia 
pęcherza moczowego. Nie pozwala patogennym drobno-
ustrojom zatrzymać się na ściankach pęcherza moczowego 
i wypłukuje je z dróg moczowych. Przywraca równowagę 
kwasowo-zasadową w pochwie, wzmacniając tym samym 
działanie prebiotyków. stymuluje rozwój zdrowych bakterii 
w pochwie. Wspomaga walkę z infekcyjnymi również grzybi-
czymi. stosowany przy zapalenia pęcherza moczowego.

WITAMINA C stymuluje wzrost i rozwój pożytecznej mikro-
fl ory pochwy oraz poprawia ogólną odporność organizmu.

DROŻDŻE Z ZAWARTOŚCIĄ SELENU (SELEN) wzmacniają 
odporność i pomagają zwalczyć infekcje.

TLENEK CYNKU (CYNK) wspomaga układ odpornościowy i 
zwalcza stany zapalne.

OLEJ RZEPAKOWY utrwala formułę preparatu iCBerry i 
chroni składniki aktywne przed szkodliwym oddziaływaniem 
światła, wilgotności i wysokiej temperatury.

zamawianie produktów Vision:

szczegółowe informacje o produktach Vision:

www.vision.sklep.pl
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tel. +48 91 881 47 47
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WłaciWości mikroflory Na straży zdroWia kobiety Nasze rekomeNdacje

Niemal każda kobieta wie z własnego doświadczenia, 
czym jest zapalenie pęcherza moczowego. co więcej, 
ponad połowę wszystkich chorych ta nieprzyjemna i do-
kuczliwa dolegliwość dotykała częściej niż jeden raz.
W 90% przypadków zapalenie pęcherza moczowego pro-
wadzi do zaburzenia mikroflory okolic intymnych, po-
nieważ zmniejsza się ilość pożytecznych laktobakterii w 
śluzówce pochwy, stwarzając warunki do rozwoju flory 
patogennej (stafilokoki, streptokoki i pałeczki jelitowe). 
szkodliwe bakterie dostają się do pęcherza moczowego 
i wywołują stan zapalny.  Niestety, nawet prawidłowe i 
wcześnie podjęte leczenie nie zawsze przynosi oczeki-
wane rezultaty.
zapalenie pęcherza moczowego może również zaburzać 
mikroflorę okolic intymnych. ta nierównowaga może z 
kolei powodować inne choroby, zarówno ginekologicz-
ne (zapalenie pochwy, drożdżyca, waginoza, zapalenie 
szyjki macicy), jak i urologiczne (nawracające zapalenie 
pęcherza moczowego czy zapalenie cewki moczowej). 
W ten sposób tworzy się zaklęty krąg, który trudno jest 

przerwać, ponieważ niezależnie od zastosowanej 
metody leczenia dopóki równowaga 

mikroflory nie zostanie odbudo-
wana, dolegliwości te będą 

się nasilały lub doprowadzą 
do poważnych komplikacji 
– odmiedniczkowego za-

palenia nerek czy nawet 
niepłodności.
środkiem pozwalającym 
zapobiec rozwojowi dys-
bakteriozy i zwalczyć 
zapalenie pęcherza 
moczowego jest nowy 
produkt firmy Vision 
– naturalny preparat 
iCBerry.

innowacyjny produkt iCBerry posiada unikalną formułę. 
Preparat zawiera bakterie kwasu mlekowego lactobacillus 
aсidophilus (główne bakterie pochwy zdrowej kobiety) oraz 
wyciąg z żurawiny. te dwa składniki aktywne podtrzymują 
kwaśne środowisko narządów płciowych i hamują rozwój 
patogennych drobnoustrojów, chroniąc tym samym kobietę 
przed  zapaleniem pęcherza moczowego, zapaleniem po-
chwy czy nawet zapaleniem szyjki macicy.

lactobacillus acidophilus to bakterie odporne na kwaśne 
środowisko, dzięki czemu są w stanie dotrzeć do punktu 
docelowego bez utraty swoich cennych właściwości. jed-
nak bakterie kwasu mlekowego są wrażliwe na światło, 
wilgotność i podwyższoną temperaturę. aktywne składniki 
preparatu iCBerry są pokryte powłoką z oleju rzepakowego, 
co pozwala im zachować wszystkie cenne właściwości. olej 
rzepakowy sprawia, że formuła preparatu iCBerry jest sta-
bilniejsza i chroni wrażliwe lactobacillus acidophilus przed 
zmianą temperatury oraz wilgotności. Na chwilę obecną nie 
istnieje na rynku trwalsza formuła prebiotyczna.

Wszystkie składniki preparatu iCBerry zostały dobrane na 
zasadzie synergii wzmacniającej wzajemne oddziaływanie. 
dodatkowe składniki aktywne iCBerry – to witamina c, se-
len i cynk, które poprawiają ogólną odporność organizmu i 
chronią go przed stanami zapalnymi układu moczowo-płcio-
wego. Witamina c dodatkowo sprzyja rozwojowi pożytecznej 
mikroflory i utrzymaniu właściwych wskaźników pH okolic 
intymnych.

iCBerry jest polecany nie tylko jako środek wspomagający 
układ moczowo-płciowy. Preparat jest również pomocny 
kiedy zaburzenie równowagi bakterii w pochwie doprowa-
dziło do stanów zapalnych, zapalenia pęcherza moczowego, 
zapalenia pochwy. Preparat iCBerry oddziałuje dwojako: 
żurawina pozwala zwalczyć patogenne drobnoustroje w dro-
gach moczowych, а lactobacillus acidophilus odbudowują 
mikroflorę.

kto potrzebuje iCBerry:

Wszystkie kobiety dbające o profilaktykę 
zapalenia pęcherza moczowego i zaburzenia 
równowagi mikroflory okolic intymnych

kobiety dbające o  układ moczowo-płciowy

kobiety po przebytym zapaleniu pęcherza 
moczowego 

kobiety stosujące antykoncepcję 
hormonalną

kobiety cierpiące na przewlekłe zaburzenia 
przemiany materii

kobiety przed menopauzą oraz w okresie 
przekwitania

szczególnie polecany w okresie 
jesienno-zimowym ze względu na ryzyko 
przeziębienia

kobiety planujące 
ciążę


