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HYDROVAG globulki dopochwowe, 7 sztuk
 

cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Postać globulki dopochwowe

Producent BIOMED KRAKÓW

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie nawilżenie i regeneracja miejsc intymnych

Opis produktu
 

Globulki dopochwowe HydroVag® nawilżają śluzówkę ścian pochwy, wspomagają procesy regeneracyjne, pomagają utrzymać
fizjologiczne pH, a także chronią pochwę przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych

HYDROVAG globulki dopochwowe - działanie:

nawilżenie i wspomaganie utrzymywania właściwej mikroflory i pH pochwy

HYDROVAG globulki dopochwowe - wskazania:

w celu łagodzenia uczucia suchości i dyskomfortu (napięcia, świądu, pieczenia) w okolicach intymnych spowodowanego: niedoborem
estrogenów (m.in. w okresie okołomenopauzalnym), zanikiem błony śluzowej pochwy (atrofia), nasilonym stresem. W celu ułatwienia
regeneracji nabłonka pochwy: w okresie okołomenopauzalnym, kiedy dochodzi do zaniku błony śluzowej pochwy (atrofia), w przypadku
wystąpienia nieprawidłowych zmian w nabłonku pochwy (dystrofii) spowodowanych np. stosowaniem leków, po radio- i chemioterapii,
po zabiegach ginekologicznych, po porodzie. W celu łagodzenia bólu w przypadku bolesnych stosunków (dyspareunia). W celu
łagodzenia dyskomfortu związanego z obrzękiem, zaczerwienieniem, świądem okolic sromu oraz pojawieniem się nieprawidłowej
wydzieliny. Wspomagająco, w celu utrzymania prawidłowej flory i pH pochwy, na przykład po kuracji antybiotykami

HYDROVAG globulki dopochwowe - skład:

1 globulka dopochwowa zawiera: 10 mg hialuronianu sodu, glikogen, kwas mlekowy oraz substancje pomocnicze: mleczan sodu i
glicerydy półsyntetyczne.

HYDROVAG globulki dopochwowe - dawkowanie:

1 globulka dopochwowa na noc przez 7 kolejnych dni lub zgodnie z zaleceniem lekarza; kuracja podtrzymująca: 1 globulka dopochwowa
na noc co 2-3 dni do uzyskania trwałej poprawy lub zgodnie z zaleceniem lekarza

HYDROVAG globulki dopochwowe - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, nie stosować równocześnie z innymi preparatami podawanymi dopochwowo i
podczas menstruacji, nie stosować łącznie z prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi wykonanymi z lateksu ze względu na
obecność w składzie preparatu modyfikowanych tłuszczów
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