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Feminum - intymny żel nawilżający dla kobiet 40 ml
 

Cena: 15,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Żele

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suchość pochwy jest problemem dotykającym wiele kobiet niezależnie od wieku czy stanu zdrowia. Nieprawidłowe wydzielanie śluzu w
przedsionku pochwy może mieć swoje źródło w stresie, zbyt dużym obciążeniu pracą, zdenerwowaniu, pośpiechu czy psychicznym
dyskomforcie. Aby pozbyć się nieprzyjemnego uczucia pojawiającego się podczas stosunku, wystarczy użyć odpowiedniego preparatu.
Z myślą o potrzebach kobiet pragnących wreszcie czerpać maksimum przyjemności z każdego zbliżenia, powstał intymny żel
nawilżający Feminum – wyrób medyczny o łagodnym składzie i wysokiej skuteczności. Używanie przypadkowych środków
zawierających tłuszcze lub substancje nierozpuszczalne w wodzie, na przykład kremów czy oliwki, może powodować podrażnienia,
zaczerwienienia i ból. Wybierając łagodny żel Feminum, eliminujesz ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji. Długotrwale stosowany
żel nie zaburza równowagi hormonalnej organizmu oraz pozostaje obojętny dla skóry. Co ważne, żel nie pozostawia śladów na bieliźnie.

Feminum, intymny żel nawilżający dla kobiet, jest starannie opracowanym środkiem eliminującym skutki niedoboru wydzielania śluzu w
pochwie. Preparat na bazie wody znacząco zwiększa komfort podczas stosunków płciowych. Znajduje również zastosowanie w
gabinetach lekarskich. Nierzadko wykorzystywany jest jako środek pomocniczy w leczeniu schorzeń, których przebiegowi towarzyszy
suchość błon śluzowych. Feminum żel jest przebadany klinicznie, co potwierdza jego skuteczność. Jego stosowanie nie tylko pomaga w
doraźnym nawilżeniu okolic intymnych, ale również pozwala utrzymać zdrowe środowisko w pochwie. Preparat chroni przed otarciami
prowadzącymi często do infekcji pochwy i zewnętrznych narządów płciowych. Ponadto, w jego składzie znajduje się kwas mlekowy
sprzyjający utrzymaniu prawidłowego, kwaśnego odczynu pH 3,8–4,2, dzięki czemu żel w znaczący sposób powstrzymuje rozwój
mikroorganizmów odpowiedzialnych za zakażenia pochwy.

Skład intymnego żelu nawilżającego dla kobiet Feminum jest starannie opracowany w taki sposób, aby nie wywoływał reakcji
niepożądanych. W formule preparatu znajdziemy: fitoglikogen (glikogen roślinny), kwas mlekowy, mleczan sodu, glikol propyleowy,
hydroksyetylocelulozę, wodę oczyszczoną. Brak chemicznych, drażniących środków zapewnia pełne bezpieczeństwo i komfort
stosowania. Proponowany preparat jest łagodny dla szczególnie wrażliwej skóry i błon śluzowych. Co ważne, przebadany
dermatologicznie specyfik może być używany przez kobiety będące w ciąży i karmiące piersią.

Jak stosować intymny żel nawilżający dla kobiet Feminum? Aby natychmiastowo nawilżyć strefę intymną, wystarczy nałożyć niewielką
ilość żelu na miejsce narażone na otarcia, szczególnie przed kontaktem seksualnym. Żel należy rozprowadzić, ale nie powinno się go
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wcierać. Żele Feminum polecane są również lekarzom: aplikacja preparatu przed badaniem ginekologicznym, ultrasonograficznym czy
przez odbyt znacząco zwiększa komfort pacjentki i ułatwia wykonanie niektórych czynności. Ilość żelu należy dobrać do indywidualnych
potrzeb. Preparat może być stosowany z prezerwatywą. Składniki zawarte w żelu ani jego formuła nie wpływają negatywnie na
skuteczność antykoncepcji. Wręcz przeciwnie – ze względu na zwiększony poślizg podczas stosunku, mniejsze napięcie i napór na
powierzchnię prezerwatywy, ryzyko pęknięcia zabezpieczenia jest znacznie mniejsze.

Co ważne, żel Feminum nie jest środkiem antykoncepcyjnym. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników
preparatu należy przerwać jego stosowanie. Unikać kontaktu z oczami i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Żel intymny dla kobiet Feminum zamknięty jest w poręcznym, wygodnym w użyciu i higienicznym opakowaniu. Tubka zawiera 40 ml
produktu. Producentem intymnego żelu nawilżającego Feminum jest Miralex – polska firma farmaceutyczna specjalizująca się w
dystrybucji produktów ginekologicznych, proktologicznych, stomatologicznych, gastroenterologicznych oraz dermatologiczno-
kosmetycznych.

Wskazania i działanie

Feminum Żel to specjalny środek eliminujący niedobory wydzielania śluzu w pochwie. Ułatwia stosunki płciowe w przypadku
suchości pochwy, także z użyciem prezerwatyw.
Feminum Żel znalazł również zastosowanie w medycynie:

ułatwia badanie lekarskie m.in ginekologiczne, ultrasonograficzne, badania przez odbyt i wykonywanie niektórych
zabiegów.

Pomocniczo działa także w chorobach, których przebiegowi towarzyszy suchość błon śluzowych.
Feminum Żel to preparat, który został przebadany klinicznie. W dużym stopniu chroni przed otarciami prowadzącymi często do
infekcji pochwy i zewnętrznych narządów płciowych.
Feminum Żel można stosować wiele razy dziennie, bez ograniczeń wieku, regularnie i odpowiednio do potrzeb, zarówno przez
kobiety w ciąży, jak i matki karmiące piersią. Długotrwałe stosowanie preparatu nie zaburza równowagi hormonalnej organizmu
oraz pozostaje obojętny dla skóry. Używanie innych przypadkowych środków zawierających tłuszcze lub substancje
nierozpuszczalne w wodzie jak kremy, mleczka kosmetyczne oraz oliwki może powodować podrażnienia, zaczerwienienia i ból.
Feminum Żel - jest preparatem zupełnie neutralnym, nie pozostawiającym plam na bieliźnie.
W przypadku niejasności, bliższych informacji udzieli lekarz-ginekolog.
Nawilżający żel Feminum dzięki zawartości kwasu mlekowego wpływa na przywrócenie kwaśnego odczynu pH 3,8-4,2, dzięki
czemu w znaczący sposób powstrzymuje rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za zakażenia pochwy.
Zdrowa i jędrna skóra krocza gwarantuje prawidłową funkcję fizjologiczną tej części ciała kobiety.

Dawkowanie
Niewielką ilość (w zależności od potrzeby) należy nałożyć na miejsce specjalnie narażone na otarcia - także przed kontaktami intymnymi
lub badaniem. Może być również aplikowany bezpośrednio na prezerwatywę. W razie potrzeby użyj większej ilości żelu.

Uwaga

Skład
Feminum żel nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Stosowanie żelu należy przerwać w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na jeden
ze składników preparatu. Unikać kontaktu z oczami.

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