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AQUAVAG nawilża, łagodzi objawy suchości pochwy 10
globulek dopochwowych
 

Cena: 13,55 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 glob.

Postać glob.dopoch.

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

AQUAVAG nawilża, łagodzi objawy suchości pochwy 10 globulek dopochwowych

Aquavag globulki dopochwowe nawilżają i chronią błonę śluzową pochwy, łagodząc objawy pieczenia i towarzyszący mu dyskomfort.
Wyrób medyczny jest wskazany dla kobiet z fizjologiczną suchością pochwy, w okresie menopauzalnym, przy bolesnych stosunkach
płciowych, oraz w trakcie przyjmowania doustnej antykoncepcji hormonalnej. Globulki dopochwowe AquaVag zapewniają regenerację i
nawilżenie błony śluzowej pochwy kobietom w każdym wieku.

Poznaj skład AquaVag globulki dopochwowe

Globulki AquaVag zawierają sól sodową kwasu hialuronowego, która działa nawilżająco i wspomagająco w procesie regeneracji tkanek.
Uelastycznia śluzówkę pochwy, likwiduje uczucie dyskomfortu i zapewnia optymalne nawilżenie. Tworzy żelową powłokę, która sprzyja
regeneracji błony śluzowej i stanowi jednocześnie barierę ochronną przed tworzeniem patogennej flory, mogącej wywoływać infekcje.

Zastosowanie
Globulki mogą być stosowane pomocniczo:

  w suchości okolic intymnych spowodowanych antykoncepcją hormonalną oraz w przebiegu menopauzy,
  w przypadku odczuwania dyskomfortu spowodowanego zaczerwienieniem, swędzeniem lub pieczeniem okolic intymnych,
  w przypadku bolesnych kontaktów intymnych,
  po zabiegach ginekologicznych w tym radioterapii i chemioterapii,
  wspomagająco w celu regeneracji uszkodzonego nabłonka pochwy,
  profilaktycznie i ochronnie przed podrażnieniami.

Sposób użycia

  Stosować jedną globulkę dziennie, na noc przez 7 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
  W kuracji podtrzymującej 1 globulkę co 2-3 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
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Składniki

Sól sodowa kwasu hialuronowego, tłuszcz stały.

Przeciwwskazania

  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
  U kobiet w ciąży i matek karmiących przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne wskazówki

  Nie stosować po upływie terminu ważności.
  Przechowywać w temperaturze do 25 C, w oryginalnym opakowaniu.
  Chronić od światła.
  Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia

  Nie stosować w trakcie menstruacji.
  Nie stosować łącznie z prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi wykonanymi z lateksu, ze względu na obecność w składzie
preparatu tłuszczów modyfikowanych.

Dodatkowe informacje
Opakowanie zawiera 10 globulek dopochwowych

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