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CANDITON globulki dopochwowe 10 sztuk
 

Cena: 22,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 glob.a 2g

Postać -

Producent HEXANOVA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościCanditon jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości pochwy, w tym o charakterze grzybiczym. Pomaga
zmniejszyć podrażnienia, świąd i uczucie pieczenia.Canditon jest wyrobem medycznym, który pomaga w odbudowie naturalnych
mechanizmów obronnych pochwy. Zawartość kwasu bornego, kwasu mlekowego i polikarbofilu, pomaga eliminować objawy związane z
brakiem równowagi pH pochwy i zaburzoną florą bakteryjną pochwy.Kwas mlekowy, naturalnie występujący w pochwie, sprzyja
natychmiastowej poprawie pH i ułatwia naturalną odbudowę delikatnego ekosystemu sromu i pochwy.Kwas borny, dzięki utrzymywaniu
się w ekosystemie pochwy, sprzyja długotrwałemu obniżeniu pH pochwy przez długi czas.Polikarbofil, po związaniu ze śluzem pochwy,
może w sposób długotrwały uwalniać jony H+, które utrzymują właściwe pH środowiska pochwy.Sposób użyciaDawkowanie:Stosuje się
1 globulkę na dobę. Globulkę umieścić w pochwie, najlepiej wieczorem przed snem, przez minimum 5 – 7 dni po cyklu miesiączkowym
lub zgodnie z zaleceniami lekarza.Instrukcja stosowania:1. Umyć dokładnie okolice sromu i pochwy (najlepiej środkiem do mycia
pochwy i sromu).2. Otworzyć opakowanie i po umyciu rąk, wyjąć jedną globulkę z blistra.3. Delikatnie wprowadzić globulkę głęboko do
pochwy, najlepiej w pozycji leżącej na plecach, by uniknąć przypadkowego wypadnięcia globulki z pochwy.WażneWarunki
przechowywania: Przechowywać odpowiednio zamknięte opakowanie w suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C, z dala od
źródeł światła i ciepła. Środki ostrożności dotyczące stosowania:Stosowanie globulek w czasie ciąży, laktacji i u dzieci powinno być
ograniczone wyłącznie do sytuacji, w których są bezwzględnie konieczne i odbywać się pod bezpośrednią kontrolą lekarza. W przypadku
obecnej błony dziewiczej przed użyciem należy skonsultować się z ginekologiem w celu uzyskania informacji o warunkach stosowania.
Wyrób do jednorazowego użytku. W razie przypadkowego wypadnięcia globulki z pochwy nie należy powtórnie jej
stosować.SkładnikiJedna globulka zawiera: kwas borny, polikarbofil, kwas mlekowy, octan tokoferylu, palmitynian witaminy A, kwas
18-beta-glicyretynowy, olejek z drzewa herbacianego, fosfatydylocholinę, półsyntetyczne triglicerydy.ProducentWytwórca:Gruppo
Farmaimpresa srlVia Cipro, 1 - 25124 Brescia WłochyDystrybutor w Polsce:Hexanova Sp. zo.o.Pieńków 1105-152 Czosnów
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