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GYNAUXIL globulki dopochwowe, 10 sztuk
 

cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Postać globulki dopochwowe

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie nawilżenie i regeneracja miejsc intymnych

Opis produktu
 

GYNAUXIL globulki dopochwowe - działanie:

przywracanie lub utrzymywanie właściwego pH pochwy, co stwarza warunki do hamowania infekcji bakteryjnych i grzybiczych; kwas
hialuronowy posiada właściwości regenerujące nabłonek, utrzymujące wilgoć, pobudzające procesy naprawy i odnowy tkanek; ekstrakt
drożdżowy to źródło witamin z grupy B oraz aminokwasów i nukleotydów, wraz z elektrolitem wodnej fazy emulsji sprzyja selektywnemu
namnażaniu pałeczek rodzaju Lactobacillus

GYNAUXIL globulki dopochwowe - wskazania:

łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w pochwie, w tym wywołanej niedoborem estrogenów, przywrócenie naturalnej
flory bakteryjnej pochwy np. po antybiotykoterapii, porodzie, menstruacji, w okresie zaburzonej gospodarki hormonalnej, w przypadku
stwierdzonej niskiej liczby bakterii kwasu mlekowego w badaniu biologii pochwy; przeciwdziałanie stanom atrofii (zaniku) błony śluzowej
pochwy

GYNAUXIL globulki dopochwowe - skład:

glukoza, ekstrakt drożdżowy, hialuronian sodu, kwas mlekowy, octan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, siarczan magnezu, siarczan
manganu, podłoże tłuszczowe: trójglicerydy kwasów tłuszczowych, woda, monooleinian polioksyetylenosorbitolu, etoksylowany alkohol
cetostearylowy, monogliceryd kwasu rycynolowego

GYNAUXIL globulki dopochwowe - dawkowanie:

kobiety miesiączkujące/w okresie rozrodczym: zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez pięć kolejnych dni, począwszy od 1. dnia po
zakończeniu menstruacji. Kontynuować w ten sposób stosowanie przez 2 do 3 następujących po sobie cyklach menstruacyjnych lub do
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czasu uzyskania poprawy. Kobiety w okresie menopauzy i po menopauzie: zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez 10 kolejnych dni
lub według wskazań lekarza. Zrobić około 2-tygodniową przerwę, po której można wznowić stosowanie. Jeśli pojawi się miesiączka,
stosowanie należy przerwać i wznowić po zakończeniu menstruacji. Globulki najlepiej zakładać na noc

GYNAUXIL globulki dopochwowe - przeciwwskazania:

uczulenie na którykolwiek składnik preparatu, menstruacja, nie stosować produktu łącznie z innymi preparatami podawanymi
dopochwowo
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