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Feminum - intymny żel nawilżający dla kobiet 60 g
 

Cena: 19,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 g

Postać Żele

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
gliceryna, hydroksyetyloceluloza, kwas mlekowy, hydroksybenzoesan metylu, hydroksybenzoesan propylu, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Feminum Nawilżający żel intymny dla kobiet to produkt medyczny eliminujący niedobory wydzielania śluzu w pochwie.

Ułatwia stosunki płciowe, także z użyciem prezerwatyw.
 Feminum żel znalazł również zastosowanie w medycynie: ułatwia bowiem badanie lekarskie m.in ginekologiczne,
ultrasonograficzne, badania przez odbyt i wykonywanie niektórych zabiegów.
Może być stosowany pomocniczo w chorobach, których przebiegowi towarzyszy suchość błon śluzowych.
Właściwości:

Feminum żel jest obojętny dla skóry, a jego długotrwałe stosowanie nie zaburza równowagi hormonalnej organizmu.
Lekka i klarowna konsystencja pozwala na swobodną aplikację, nie pozostawia plam na bieliźnie.
Feminum jest dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe.

Do głównych zalet preparatu należą:
nawilżenie okolic intymnych
zwiększa komfort w czasie stosunków płciowych
ułatwienie w przeprowadzeniu badań ginekologicznych, ultrasonograficznych,
pomoc w aplikowaniu tamponów, tabletek dopochwowych
pomiar temperatury

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

Dawkowanie
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Niewielką ilość żelu należy nałożyć na miejsca narażone na otarcia - także przed kontaktem intymnym lub badaniem. Żel może być
aplikowany bezpośrednio na prezerwatywę. Można go stosować wiele razy dziennie, regularnie i odpowiednio do potrzeb, zarówno w
okresie ciąży lub/i karmienia piersią.
W razie potrzeby należy użyć większej ilości żelu.
Po użyciu należy zamknąć szczelnie tubę.

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