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Iladian play & protect żel intymny 50 ml
 

Cena: 14,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Żele

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Iladian play&protect w postaci żelu intymnego to lubrykant o smaku melonowym, który może być stosowany przez
kobiety zmagające się z suchością pochwy. Produkt ma bezpieczną formułę, dzięki czemu mogą z niego korzystać również kobiety
podatne na podrażnienia miejsc intymnych, a także pacjentki spodziewające się dziecka.

Na co jest Iladian play&protect? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest łagodzenie dyskomfortu występującego przy
zbliżeniach intymnych u kobiet, które zmagają się z suchością pochwy. W składzie wyrobu medycznego znajdują się substancje o
właściwościach poślizgowych, które minimalizują ryzyko pojawiania się bolesnych otarć w czasie współżycia. Otarcia te to nie tylko
przyczyna dyskomfortu, ale również większe ryzyko wystąpienia infekcji intymnych. Żel Iladian play&protect ma kwaśne pH, co
dodatkowo normalizuje pH okolic intymnych oraz przeciwdziała rozwojowi drożdżaków (szczególnie Candida) oraz bakterii. W ten
sposób Iladian play&protect chroni strefy intymne przed infekcjami. Formuła wyrobu medycznego została również wzbogacona o
fitoglikogen, który wykazuje dobroczynne działanie na naturalną florę bakteryjną okolic intymnych. Dodatkowo lubrykant Iladian
play&protect korzystnie wpływa na doznania partnerów w czasie zbliżenia.

W opakowaniu znajduje się 50 ml żelu intymnego play&protect. W skład wyrobu medycznego wchodzi hialuronian sodu oraz żel
aloesowy, a oprócz tego produkt zawiera fitoglikogen oraz kwas mlekowy, a także wodę, glicerol, aromat melonowy,
hydroksyetylocelulozę oraz benzoesan sodu i sukralozę. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z dołączoną do
opakowania ulotką. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi jego prawidłowego używania. W jaki
sposób stosować Iladian play&protect? Zaleca się aplikację żelu intymnego Iladian play&protect na zewnętrzne okolice intymne
bezpośrednio przed stosunkiem. Produkt zapewnia odpowiedni poślizg podczas współżycia i zapewnia optymalne nawilżenie okolic
intymnych, a także chroni przed infekcjami i korzystnie wpływa na doznania partnerów. W formule produktu nie znajduje się dodatek
oleju, więc można z niego korzystać wraz z prezerwatywami. Stosując wyrób medyczny Iladian play&protect, należy pamiętać, że nie
jest to środek antykoncepcyjny – w celu ochrony przed ciążą należy dodatkowo stosować skuteczną metodę antykoncepcyjną.

Wyrób medyczny Iladian play&protect nie może być stosowany w każdym przypadku. Produkt ma przeciwwskazania, a wśród nich
należy wymienić nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Pojawienie się objawów reakcji alergicznej po zastosowaniu
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produktu stanowi wskazanie do odstawienia wyrobu medycznego i konsultacji z lekarzem. Produkt nie powinien być używany w
przypadku uszkodzeń skóry i śluzówki, czy też ran. Nie należy korzystać z niego wraz z innymi preparatami przeznaczonymi do
stosowania dopochwowego. Jeśli natomiast pacjentka zmaga się z ostrą infekcją pochwy, powinna skonsultować się z lekarzem.

Skład
hialuronian sodu, żel aloesowy, toglikogen, kwas mlekowy, woda, glicerol, aromat melonowy, hydroksyetyloceluloza, benzoesan sodu,
sukraloza.

Wskazania i działanie

Żel iladian play & protect łagodzi dyskomfort związany z suchością pochwy w trakcie kontaktów intymnych.
Dzięki właściwościom poślizgowym przeciwdziała powstawaniu otarć, mogących prowadzić do infekcji intymnych.
Ponadto żel posiada kwaśny odczyn pH, dzięki czemu przeciwdziała rozwojowi bakterii oraz drożdżaków z rodzaju Candida,
odpowiedzialnych za powstawanie infekcji intymnych a dodatek toglikogenu korzystnie wpływa na naturalną forę bakteryjną.
Wyrób jest odpowiedni również dla kobiet podatnych na podrażnienia i infekcje oraz w trakcie ciąży.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu, ran lub jednocześnie z preparatami do stosowania
dopochwowego. W przypadku ostrej infekcji pochwy należy zasięgnąć porady lekarza. Wyrób medyczny nie jest środkiem
antykoncepcyjnym.

Dawkowanie
Stosuj na zewnętrzne okolice intymne bezpośrednio przed stosunkiem. Wyrób nie zawiera oleju, może być stosowany z
prezerwatywami.

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