
 

 

 

 

Probiyotik Mikroorganizma ve Prebiyotik Bileşen İçeren Takviye Edici Gıda 

 

VİMESA Nedir? 

VİMESA, çeşitli sebeplerle bozulan vajinal floranın düzenlenmesine yardımcı probiyotik, prebiyotik ve turna 

yemişi ekstresi bileşenleri içeren kapsül formunda bir gıda takviyesidir. 

VİMESA İçeriğindeki Temel Maddelerin Rolü: 

Probiyotik: Probiyotikler sindirim sistemindeki yararlı bakterileri dengelemeye ve zararlı bakterilerin sayısını 

azaltmaya katkıda bulunurlar. Dünya Sağlık Örgütü, probiyotikleri “yeterli miktarda tüketildiğinde sağlık 

kazandıran canlı mikroorganizmalar” olarak tanımlamaktadır. Vimesa içeriğindeki probiyotik Laktobasiller, 

ürettikleri laktik asit sayesinde kadın üreme sisteminde zararlı bakterilerin çoğalmasını ve İYE ( idrar yolları 

enfeksiyonu), BV ( Bakteriyel Vajinit ) ve mantar enfeksiyonları gibi olumsuz tabloların ortaya çıkmasını 

engellemeye, kadın sağlığını korumaya yardımcı olurlar. 

Prebiyotik: Prebiyotikler, faydalı bakterilerin (probiyotikler) gelişmesini ve aktivitesini olumlu olarak etkileyen,  

sindirilemeyen gıda bileşenleridir ve insan sağlığını düzeltmekte faydaları gösterilmiştir. 

Turna Yemişi (Cranberry): Turna yemişi, idrar yolları ve vajinal sağlığa olumlu etkilerinden dolayı tıpta uzun 

yıllardır tedaviye destek verici olarak tercih edilmektedir. İçeriğindeki hippürik asit sayesinde hastalık yapıcı 

bakterilerin ortamda çoğalmasını engellemekte rol oynar. 

 

VİMESA Bileşenleri Beslenme Değerleri 

Bileşen  Günlük 2  kapsül ile alınan miktar 

Lactobacillus  acidophillus 1,5*10⁹  kob*/g 

(Probiyotik mikroorganizma)   

Lactobacillus rhamnosus 3,5*10⁹ kob/g 

(Probiyotik mikroorganizma)   

Fruktooligosakkarit 50.7 mg 

(Prebiyotik lif)   

Turna Yemişi (Cranberry) 240 mg 

ekstresi  

 

*Koloni oluşturabilen birim sayı 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kullanım Şekli: 

Yetişkinler içindir. 

Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği sürece günde 2 kez birer kapsül olarak sabah ve akşam yemekle 

beraber alınması tavsiye edilir. 

  

Uyarılar: 

 Önerilen günlük dozu aşmayınız. 

 Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. 

 Hastalık veya ilaç kullanımı durumunda doktorunuza danışınız. 

 İçerikteki herhangi bir maddeye karşı hassasiyetiniz var ise tedaviye ara veriniz ve hekime başvurunuz. 

 

Saklama Koşulları: 

 25⁰C altında oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. 

 Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız. 

 Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine uyunuz. 

 Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. 

 

Marka Sahibi: Tedafarma İlaç Gıda Koz. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Daha detaylı bilgi için: www.tedafarma.com 

Üretici Firma: Farmasoft İlaç Gıda Koz. San. Tic. Ltd. Şti. Karacaoğlan Mah. 6172 Sok. No: 14 / A, Bornova / 

İZMİR 

www.farmasoft.web.tr 

 

 

 

 

 

Vimesa içeriğini korumak ve etkinliği en üst seviyeye çıkarmak için, bitkisel bazlı, mide asidine dayanıklı, 

vejeteryan ve vegan sertifikalı DRcaps kapsülleri kullanılmaktadır. 

http://www.tedafarma.com/


 

 

 

 

 

  


