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Albivag Gel żel dopochwowy 30 ml (Kadefarm)
 

Cena: 35,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Żele

Producent Kadefarm

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
kwas hialuronowy, ekstrakt sojowy (miareczkowany w 40% roztworze izoflawonów i 25%
roztworze genisteiny), glikolowy ekstrakt z malwy, kwas borny, destylowana woda nagietkowa,
olejek eteryczny z drzewa herbacianego (tea tree), aloes zwyczajny (aloe vera), ksylitol,
karbomer, hydroksyetyloceluloza, trietanoloamina, disodium EDTA, uwodorniony olej rycynowy
PEG-40, dehydrooctan sodu, mocznik imidazolidynylowy, substancja zapachowa, woda.

Wskazania i działanie

Albivag® Gel wspomaga leczenie infekcji grzybiczych i bakteryjnych pochwy i sromu.
Unikalna formuła na bazie kwasu bornego, olejku z drzewa herbacianego, kwasu hialuronowego, izoflawonów sojowych, malwy,
aloesu oraz nagietka lekarskiego wykazuje korzystne działanie w przypadku infekcji pochwy i sromu oraz objawów
towarzyszących.

Kwas borny – działa przeciwgrzybiczo, przywraca fizjologiczną równowagę pH pochwy i sromu.
Kwas hialuronowy i malwa – przywracają fizjologiczne nawilżenie błon śluzowych pochwy i sromu.
Ekstrakty z nagietka lekarskiego i aloesu – działają przeciwzapalnie, łagodząco i kojąco.
Izoflawony sojowe – nawilżają i regenerują błonę śluzową pochwy.
Olejek z drzewa herbacianego – działa przeciwbakteryjnie, eliminuje nieprzyjemny zapach.

Wskazania
podczas leczenia infekcji grzybiczych i bakteryjnych pochwy i sromu
w przypadku wystąpienia suchości pochwy w okresie menopauzy, połogu i karmienia piersią, podczas leczenia
hormonalnego, podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych,
w profilaktyce bakteryjnego lub drożdżakowego zapalenia pochwy (kandydoza) – przywraca fizjologiczne nawilżenie
nabłonka błony śluzowej pochwy i sromu oraz naturalne pH pochwy niezbędne do zmniejszenia ryzyka infekcji
w przypadku pieczenia, świądu, bólu, nieprzyjemnego zapachu i podrażnień
wspomagająco w leczeniu i zabliźnianiu mikrourazów nabłonka błony śluzowej pochwy, sromu i krocza
 w przypadku bolesnego współżycia (dyspareunia)
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po zabiegach takich jak DTC (koagulacja diatermiczna), laseroterapia, krioterapia i radioterapia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Albivag® Gel należy stosować raz dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Za każdym razem należy używać nowego aplikatora. Nie
należy przekraczać przepisanej dawki bez konsultacji z lekarzem.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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