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APIVAGINAL Żel z kwasem hialuronowym i propolisem 20g
 

Cena: 12,99 pln

Opis słownikowy

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

APIVAGINAL
Żel z kwasem hialuronowym i propolisem
20g

Wyrób medyczny FARMINA femi lab

APIVAGINAL żel to preparat w postaci mukoadhezyjnego żelu do stosowania na zewnętrzne narządy płciowe kobiet - wyrób medyczny,
który zawiera propolis oraz kwas hialuronowy.

  łagodzi dolegliwości w okolicach warg sromowych i przedsionka pochwy, takich jak świąd, pieczenie, obrzęk, zaczerwienienie
  w kontakcie z błoną śluzową miejsc intymnych wytwarza warstwę ochronną o właściwościach nawilżających i wysokoelastycznych
  zmniejsza podrażnienia, łagodzi objawy stanu zapalnego, sprzyja procesom regeneracji tkanek
  wspomaga proces powrotu błon śluzowych pochwy i skóry warg sromowych do naturalnego stanu fizjologicznego
  preparat odpowiedni do stosowania po zabiegach ginekologicznych

APIVAGINAL zastąpił APIVAGINUM bez zmiany składu

Kwas hialuronowy tworzy ochronny film na powierzchni skóry zabezpieczając ją przed utratą wody oraz działaniem szkodliwych
substancji. Ponadto stymuluje regenerację nabłonka oraz proces narastania naskórka.

Propolis to naturalna substancja zbierana przez pszczoły o właściwościach bakteriobójczych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych i
przeciwzapalnych.

Sposób użycia żelu apiVaginal:

Zaleca się przed użyciem przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania. Niewielką ilość żelu należy nałożyć na błonę śluzową
przedsionka pochwy i warg sromowych. W zależności od nasilenia dolegliwości stosować 1-3 razy dziennie nieprzerwanie do momentu
zaniku niekorzystnych zmian, lecz nie dłużej niż przez 10 dni. Produkt może powodować zabrudzenia bielizny, podczas stosowania
zaleca się używanie wkładek higienicznych.
Skład apiVaginal żel:

woda oczyszczona, glicerol, glikol propylenowy, trójetanoloamina, carbomer, kwas mlekowy, etanolowy ekstrakt propolisu, sól sodowa
kwasu hialuronowego

Uwagi: Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci
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i światła. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Nie używać wyrobu z innymi preparatami aplikowanymi na zewnętrzne narządy płciowe.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

U kobiet w ciąży i matek karmiących przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli objawy nie ustąpiły po 10-dniowej kuracji lub jeśli po zastosowaniu wystąpiło nasilenie zmian lub pojawił się wyprysk, obrzęk bądź
inne, nie występujące wcześniej dolegliwości w okolicy sromu, należy przerwać stosowanie i zwrócić się do lekarza.
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