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Multi-Gyn ActiGel 50 ml
 

Cena: 55,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Żele

Producent QPHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Multi-Gyn ActiGel jest preparatem naturalnym opartym na opatentowanym kompleksie 2QR*. Preparat nie zawiera substancji
zapachowych, hormonów ani składników pochodzenia zwierzęcego.
Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, Xanthan Gum, Glycerin, Caprylyl Glycol
*2QR - opatentowany składnik oczyszczony z Aloe Barbadensis.

Wskazania i działanie
Multi-Gyn ActiGel oparty jest na opatentowanym kompleksie 2QR. Ta naturalna substancja pochodzenia roślinnego w bezpieczny i
naturalny sposób chroni tkanki przed szkodliwymi bakteriami. Multi-Gyn ActiGel wspiera również naturalny proces leczenia. Przywraca
optymalną kwasowość pochwy (wartość pH), które wspiera rozwój pożytecznych bakterii (pałeczek kwasu mlekowego) optymalizując
florę bakteryjną pochwy. Daje ulgę bezpośrednio po aplikacji. Redukuje nieprzyjemny zapach i upławy. Łagodzi świąd i pieczenie pochwy.
Jest to delikatne i wysoce skuteczne leczenie bez znanych szkodliwych działań niepożądanych.
Preparat polecany przy dolegliwościach związanych z bakteryjnym zakażeniem pochwy: 

szare upławy
nieprzyjemny zapach
świąd
podrażnienia i tkliwość
zaczerwienienie i bolesność

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie

W leczeniu bakteryjnego zakażenia pochwy (BV) należy dopochwowo aplikować obfitą ilość preparatu Multi-Gyn ActiGel co
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najmniej dwa razy dziennie przez okres co najmniej 5 dni. Zaleca się aplikację przed snem.
W przypadku dolegliwości pochwowych takich jak świąd i podrażnienia należy aplikować obfitą ilość preparatu Multi-Gyn ActiGel
co najmniej raz dziennie lub każdorazowo gdy pojawią się objawy.

Preparat Multi-Gyn ActiGel nie powinien być stosowany przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni. Umożliwi to samoregulację flory
bakteryjnej pochwy bez dodatkowego wsparcia. Jeśli dolegliwości utrzymują się bądź nawracają, należy skontaktować się z lekarzem

Ważne informacje
Wyrób medyczny klasy IIa

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