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Apivaginal 5 globulki, z propolisem i kwasem hialuronowym
 

Cena: 18,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 glob.

Postać glob.dopochw.

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ApiVaginal, globulki dopochwowe, 5 sztuk

ApiVaginal to globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym i propolisem do łagodzenia dolegliwości w okolicach warg sromowych i
pochwy takich jak: suchość, podrażnienia, świąd, pieczenie czy zaczerwienie. Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są
również zabiegi i operacje ginekologiczne. Globulka ApiVaginal rozpuszcza się w pochwie, tworząc lepki hydrożel, który działa ochronnie i
nawilżająco. Jedna z substancji czynnych produktu - kwas hialuronowy - łączy się z wydzieliną błon śluzowych pochwy, tworząc na ich
powierzchni żelową powłokę. Warstwa ta wspomaga powrót nabłonka pochwy do stanu fizjologicznego. Działa ochronnie
zabezpieczając błony śluzowe przed podrażnieniami. Tworzy również warunki, które pobudzają naturalne mechanizmy reperacyjne.

Zastosowanie

  Stany po zabiegach i operacjach ginekologicznych,
  Łagodzenie dolegliwości w okolicach warg sromowych i pochwy takich jak:
  świąd, suchość, podrażnienia, pieczenie, zaczerwienienie.

Sposób użycia

  Stosować jedną globulkę dziennie, na noc przez 5 dni, do momentu złagodzenia dolegliwości w pochwie lub okolic sromu.
  Wyjąć globulkę z folii i od razu wprowadzić do pochwy.
  Globulkę zaleca cię aplikować w pozycji leżącej na plecach, z lekko uniesionymi w górę udami.

Składniki
sól sodowa kwasu hialuronowego, etanolowy ekstrakt propolisu, glikole polioksyetylenowe.

1 globulka zawiera:

  13mg kwasu hialuronowego w postaci soli sodowej (Sodium Hyaluronate),
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  65mg propolisu w postaci etanolowego ekstraktu propolisu (ethanolic extract of propolis).

Przeciwwskazania

  Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu.
  Nie stosować produktu z innymi preparatami podawanymi dopochwowo.

Ważne wskazówki:

  Produkt przechowywać w temperaturze do 25 stopni Celsjusza, w oryginalnym opakowaniu.
  Chronić od światła.
  Nie stosować po upływie terminu ważności.
  Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
  W celu uniknięcia ewentualnych zabrudzeń bielizny i utrzymania prawidłowej higieny zaleca się stosowanie wkładek higienicznych w
trakcie kuracji.

Ostrzeżenia

  Nie stosować w przypadku uszkodzenia którekolwiek części opakowania.
  Jeśli po zastosowaniu wyrobu medycznego wystąpiło nasilenie zmian lub pojawił się wyprysk, obrzęk, bądź inne niewystępujące
wcześniej dolegliwości w okolicy sromu, należy przerwać stosowanie i zwrócić się do lekarza.
  Jeśli po zastosowaniu ApiVaginalu nastąpi złagodzenie zmian, jednak po 5 dniach nieprawidłowości powrócą, nie należy wznawiać
stosowania produktu i udać się do lekarza.
  Podczas trwania kuracji nie należy podejmować współżycia płciowego.
  Stosowanie globulek należy zaplanować tak, by nie zostało przerwane menstruacją.
  U kobiet w ciąży i matek karmiących przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje
Opakowanie zawiera 5 globulek

Producent
Farmina sp. z o.o
ul. Lipska 44
30-721 Kraków
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