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Hexagyn duo 2 g x 10 globulek dopochwowych
 

Cena: 29,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 globulek

Postać Globulki dopochwowe

Producent HEXANOVA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Acidum hyaluronicum, Acidum lacticum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

HEXAGYN DUO® to globulki dopochwowe o podwójnej sile działania, które:
regenerują błonę śluzową pochwy
zapobiegają suchości pochwy o charakterze zapalnym i zakaźnym
odbudowują prawidłową mikroflorę pochwy
przywracają fizjologiczne środowisko pochwy
nawilżają i przeciwdziałają suchości okolic intymnych
ograniczają infekcje i stany zapalne pochwy

Stosowane regularnie globulki dopochwowe HEXAGYN DUO® pomagają utrzymać naturalną ochronę pochwy oraz
przyspieszają odbudowę prawidłowej mikroflory pochwy (pałeczek Lactobacillus). Są wygodne w użyciu. Ich kształt i wielkość są
dostosowane do kobiecej anatomii.
Globulki dopochwowe HEXAGYN DUO® z kwasem hialuronowym, kwasem mlekowym oraz polikarbofilem mają działanie
profilaktyczne i lecznicze. Poleca się je jako uzupełnienie w trakcie leczenia infekcji intymnych i stanów zapalnych.

Kwas hialuronowy w postaci soli sodowej w ilości 10 mg/globulkę ma działanie uwadniające i smarujące w suchości
pochwy. Wspomaga i przyśpiesza przebieg regeneracji tkanek, nawilża i uelastycznia śluzówkę pochwy.
Kwas mlekowy sprzyja natychmiastowemu skorygowaniu pH do 4,4, co zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji
bakteryjnych okolic intymnych.
Polikarbofil – normalizuje i utrzymuje kwaśnie pH pochwy do 72 godzin. Działa nawilżająco i na długo znosi suchość
pochwy, dyskomfort okolic intymnych oraz ogranicza rozwój infekcji pochwy.

Nie zawiera sztucznych konserwantów, nie zawiera hormonów, nie brudzi bielizny

Przeciwwskazania
W ciąży, w trakcie karmienia piersią i u dzieci globulki wolno stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
Nie stosuj równocześnie z innymi preparatami podawanymi dopochwowo.
Nie stosuj w przypadku wystąpienia zmian i ran w pochwie.
Nie stosuj w trakcie menstruacji.
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Bezpośrednio po aplikacji globulki nie podejmuj współżycia płciowego.
Nie stosuj w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

Dawkowanie
Terapia podstawowa:
1 globulka dopochwowa na noc przez 5-7 kolejnych dni po zakończeniu cyklu miesiączkowego lub zgodnie z zaleceniem lekarza.
Terapia wspomagająca lub profilaktyka:
1 globulka dopochwowa na noc co 3 dni do uzyskania trwałej poprawy lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

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