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Gynauxil x 10 globulek dopochwowych
 

Cena: 37,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 globulek

Postać Globulki dopochwowe

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
glukoza, ekstrakt drożdżowy, hialuronian sodu, kwas mlekowy, octan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, siarczan magnezu, siarczan
manganu, podłoże tłuszczowe: trójglicerydy kwasów tłuszczowych, woda, monooleinian polioksyetylenosorbitolu, etoksylowany alkohol
cetostearylowy, monogliceryd kwasu rycynolowego.

Wskazania i działanie
Przywracanie lub utrzymywanie właściwego pH, co stwarza warunki do hamowania infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Łagodzenie
objawów suchości pochwy, wzmacnianie naturalnej flory bakteryjnej pochwy np. po antybiotykoterapii, po menstruacji , w okresie
zaburzonej gospodarki hormonalnej oraz w przypadku stwierdzonej niskiej liczby bakterii kwasu mlekowego w badaniu biologii pochwy.
Przeciwdziałanie stanom atrofii błony śluzowej pochwy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Globulkę należy umieścić głęboko w pochwie. Globulki najlepiej zakładać na noc.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Globulkę należy umieścić głęboko w pochwie. Globulki najlepiej zakładać na noc.

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