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Vitagyn c x 10 globulek dopochwowych
 

Cena: 32,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 globulek

Postać Globulki dopochwowe

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Wskazania: przy upławach i w stanach zapalnych pochwy, w nawracających infekcjach układu moczowo-płciowego, podczas
kuracji antybiotykowej, w okresie stosowania środków antykoncepcyjnych, w trakcie hormonalnej terapii zastępczej, przy
dolegliwościach towarzyszących cukrzycy, po zabiegach chirurgicznych.
Witamina C - Askorbylofosforan sodu. Charakteryzuje się natychmiastowym działaniem zakwaszającym. Odgrywa pomocniczą
rolę podczas podziałów komórkowych i formowaniu się kolagenu w wyniku stymulowania syntezy białkowego RNA. Dodatkowo,
doprowadza do nasilenia odpowiedzi komórkowej aktywując chemotaksję i fagocytozę neutrofilów i makrofagów (fagocytów).
Askorbylofosforan sodu w skórze i błonie śluzowej rozpada się uwalniając czystą witaminę C obniżającą pH, docierając do
komórki pobudza komórkową syntezę kolagenu - białka odpornego na degradację enzymatyczną (chroni przed
rozprzestrzenianiem się inwazji bakteryjnej).
Srebro - Cytrynian srebra. Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze właściwości srebra wynikają z działających wspólnie
mechanizmów, które tłumaczą brak możliwości wystąpienia oporności: Przyłączenie srebra do białek błonowych modyfikuje
wymianę jonową i uszkadza ścianę komórkową. Podobieństwo w strukturze genetycznej pomiędzy białkami bakterii i grzybów
jest odpowiedzialne za niską toksyczność jonów srebra u ludzi. Po związaniu z białkami błonowymi i zmodyfikowaniu wymiany
jonowej, jony srebra kumulują się we wnętrzu komórki bakteryjnej i/lub grzybiczej. Prowadzi to do zahamowania podziałów
komórkowych, denaturacji DNA i białek niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania patogenów. Srebro ma właściwości
odkażające i ściągające, wykazuje również działanie przeciwzapalne.
Maltodekstryny. Dla pałeczek kwasu mlekowego maltodekstryny stanowią egzogenne źródło glikogenu wykorzystywanego jako
substrat w procesach metabolicznych. Są to substancje wspomagające rozwój flory bakteryjnej. Ponadto wykazują właściwości
emulgujące i stabilizujące.
Kwas mlekowy. Stwarza odpowiednie środowisko dla rozwoju prawidłowej flory bakteryjnej, obniża pH.

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