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Neoprobio Protect 10 globulek dopochwowych z kwasem
mlekowym i hialuronowym
 

Cena: 12,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 glob.

Postać glob.dopoch.

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NEOPROBIO PROTECT 10 globulek dopochwowych

Neoprobio Protect to wyrób medyczny w postaci globulek dopochwowych wskazany do stosowania w schorzeniach charakteryzujących
się zaburzeniem poziomu pH dolnych dróg rodnych w stanach nieswoistych zapaleń pochwy. Pomaga utrzymać prawidłowy poziom pH
pochwy, a za jego działanie odpowiadają:

  kwas mlekowy -pomaga utrzymać prawidłową florę bakteryjną pochwy, optymalizuje pH zmienione w wyniku stanów chorobowych,
antybiotykoterapii lub niewłaściwej higieny.
  kwas hialuronowy - poprawia nawilżenie pochwy oraz wspiera utrzymanie naturalnego środowiska dróg rodnych.

Jakie jest prawidłowe pH pochwy?

Odczyn pochwy zmienia się na przestrzeni lat, jednak powinien mieścić się między 3,6, a 4,5. Za utrzymanie jego prawidłowego poziomu
odpowiadają bakterie kwasu mlekowego, a jego utrzymanie pomaga zapobiegać rozwojowi infekcji bakteryjnych lub grzybiczych. Może
zdarzyć się, że sama higiena nie wystarczy i potrzebne będzie wsparcie, np. w postaci globulek Neoprobio Protect, które mogą być
stosowane profilaktycznie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Globulki Neoprobio Protect mogą być stosowane w przypadku odczuwania dyskomfortu spowodowanego zaczerwienieniem
swędzeniem lub pieczeniem okolic intymnych. Wspierają również regenerację po zabiegach ginekologicznych, chemioterapii i
radioterapii.

Zastosowanie
Globulki dopochwowe Neoprobio Protect wspomagają utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej pochwy i regenerację nabłonka.

Sposób użycia

  Stosować jedną globulkę Neoprobio Protect dziennie na noc przez 5 kolejnych dni lub zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarza.
  Po wyjęciu z wytłoczki należy delikatnie włożyć globulkę do pochwy, możliwie najgłębiej.
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  Najlepiej osiągnąć to w pozycji leżącej na plecach z podkulonymi nogami.

Składniki

Kwas mlekowy, sól sodowa kwasu hialuronowego, mleczan sodu, tłuszcz stały.

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

Producent

Farmina Sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30-721 Kraków
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