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Iladian intima żel 30 g
 

Cena: 16,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Żele

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Iladian Intima Żel jest produktem o lekko kwaśnym odczynie i jest przeznaczony dla kobiet. Na co jest Iladian Intima Żel?
Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest wspomaganie leczenia infekcji okolic intymnych – formuła kosmetyku została opracowana
tak, aby je wspomagać. Funkcją Iladian Intima Żel jest łagodzenie podrażnień wrażliwych stref intymnych, a także redukcja problemu
ich dokuczliwego świądu lub pieczenia. Kosmetyk dodatkowo wspomaga regenerację pH okolic intymnych, a oprócz tego ma działanie
ograniczające namnażanie się chorobotwórczych drobnoustrojów. Kosmetyk będzie pomocny między innymi do ograniczenia rozwoju
drożdżaków po kuracji antybiotykowej, poza tym może być wskazany przy częstym korzystaniu z basenu, sauny czy jacuzzi. Działanie 
Iladian Intima Żel polega również na redukcji nieprzyjemnego zapachu okolic intymnych, poza tym kosmetyk zmniejsza dyskomfort
będący efektem suchości zewnętrznych narządów płciowych oraz ich podrażnienia.

W opakowaniu znajduje się 30 g żelu Iladian Intima. W skład produktu wchodzi kwas mlekowy oraz glicerol, a także mleczan sodu. Żel w
składzie ma również hydroksycelulozę, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu oraz wodę oczyszczoną.
Produkt ma lekko kwaśny odczyn (pH ok. 4,0), dzięki czemu wspomaga walkę z infekcjami intymnymi i przywraca oraz wspiera
utrzymanie prawidłowych warunków fizjologicznych pH okolic intymnych.
Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z sugestiami producenta, co do jego prawidłowego używania.

Jak stosować Iladian Intima Żel? Zaleca się aplikację niewielkiej ilości żelu na zewnętrzne obszary narządów płciowych. Produkt
powinien być aplikowany wyłącznie na wcześniej dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę. Najlepiej aplikować go na skórę w godzinach
wieczornych, przed położeniem się spać. Każdorazowo ważne jest, aby żel nakładać od przodu w kierunku odbytu, co zmniejsza ryzyko
przeniesienia chorobotwórczych mikroorganizmów z odbytu do stref intymnych. W czasie korzystania z produktu Iladian Intima Żel
należy unikać jego kontaktu z oczami. Kosmetyk nawilża skórę i ma właściwości poślizgowe, dzięki czemu zabezpiecza skórę przed
otarciami, które mogłyby skutkować rozwojem infekcji intymnych. Jeśli pacjentka będzie stosować Iladian Intima Żel przez 7 dni i nie
zauważy poprawy lub objawy infekcji intymnej będą się nasilać, powinna skonsultować się z lekarzem.

Iladian Intima Żel ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien go stosować. Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest
nadwrażliwość na choć jeden z jego składników. Jeśli po zastosowaniu wyrobu pojawią się objawy, które mogą sugerować reakcję
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alergiczną, produkt należy odstawić i skonsultować się z lekarzem. Kosmetyk nie powinien być aplikowany na skórę uszkodzoną, poza
tym nie jest wskazana jego aplikacja na uszkodzone błony śluzowe. Produktu nie należy stosować wraz z innymi wyrobami o podobnym
działaniu.

Opis
Zastosowanie:
Wyrób medyczny Iladian intima łagodzi dolegliwości związane z podrażnieniami, grzybiczymi i bakteryjnymi infekcjami zewnętrznych
narządów płciowych. Żel Iladian intima o lekko kwaśnym odczynie pH (ok. 4,0) przywraca prawidłowe warunki fizjologiczne, przez co
redukuje poczucie dyskomfortu oraz hamuje rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych.
Ponadto ze względu na swoje właściwości nawilżające i poślizgowe chroni przed otarciami, które często prowadzą do infekcji
zewnętrznych miejsc intymnych.

Cechy

pomocniczo w leczeniu infekcji intymnych
zmniejsza podrażnienia, pieczenie i świąd
odtwarza i utrzymuje właściwe pH okolic intymnych
hamuje rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych

Składniki
kwas mlekowy, glicerol, mleczan sodu, hydroksyetyloceluloza, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, woda
oczyszczona

Stosowanie
Sposób postępowania z wyrobem:
Tylko do użytku zewnętrznego.
Po umyciu na okolice zewnętrznych narządów płciowych nałożyć cienką warstwę żelu Illadian intima. Żel należy nakładać od przodu w
kierunku odbytu. Stosować raz dziennie, na noc.
W przypadku utrzymywania się objawów powyżej 7 dni należy zasięgnąć porady lekarza.

Przechowywanie
Miejsce i warunki przechowywania:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.
Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności:
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. Unikać kontaktu z oczami. Nie stosować na uszkodzone
błony śluzowe i skórę.
Wyrób medyczny lladian intima nie powinien być stosowany z innymi preparatami o podobnym działaniu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
30

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