
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

CANESTEN 500 mg 1 kapsułka dopochwowa miękka
 

Cena: 32,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 1 kaps.

Postać kaps.dopochw.miękka

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Clotrimazolum

Opis produktu
 

WskazaniaCANESTEN 500 mg 1 kapsułka dopochwowa miękkaCanesten koi i leczy jedną kapsułkąLek w formie żelowej kapsułki
dopochwowej, stosowany w leczeniu grzybicy pochwy:Działa na przyczynę infekcji intymnej nawet przez kilka dniSzeroki zakres
działania przeciwgrzybiczegoBezpieczny dla kobiet w ciążyNie wpływa na płodnośćKlinicznie potwierdzone działanieZa marką Canesten
stoi ponad 40 lat* eksperckiego doświadczenia od Bayer w kategorii leczenia infekcji intymnych, a dzięki zaufaniu jakim obdarzyły nas
miliony kobiet w innych krajach, Canesten® jest również marką Nr 1 na świecie w zakresie produktów na grzybicę
pochwy.Dopochwowa kapsułka Canesten to lek w jednej dawce, a dzięki aplikatorowi i miękkiej żelowej kapsułce jest wygodny w użyciu.
Tą jednodniową kurację wybiera wiele kobiet prowadzących intensywny tryb życia oraz szukających szybkiej i wygodnej
kuracji.DziałanieLeczenie jest łatwe i przebiega w warunkach domowych, a nieprzyjemne objawy powinny szybko ustąpić.Canesten
pomaga ci poczuć się znowu komfortowo, żebyś mogła cieszyć się życiem.Lek któremu zaufały już miliony kobiet na świecie:dostępny
bez receptywygodna terapia ukryta tylko w 1 kapsułceklinicznie potwierdzone działaniebez parabenówbezpieczny również dla kobiet w
ciążynie wpływa na płodnośćszeroki zakres działania przeciwgrzybiczegodziała na przyczynę infekcji intymnej nawet przez kilka
dniSposób użyciaPamiętaj o dokładnym umyciu rąk przed i po użyciu leku Canesten®Przed położeniem się spać umieść kapsułkę jak
najgłębiej w pochwie używając w tym celu aplikatora.Jeśli jednak obawiasz się użycia aplikatora to możesz wprowadzić kapsułkę za
pomocą palca.WażneCiążaJako środek ostrożności, należy unikać stosowania klotrymazolu w trakcie pierwszych trzech miesięcy
ciąży.W przypadku stosowania leku Canesten w ciąży, nie należy używać aplikatora dołączonego do opakowania. Kapsułkę należy
umieścić w pochwie za pomocą palca, aby zapobiec urazom szyjki macicy.Karmienie piersiąNie zaleca się stosowania leku Canesten w
trakcie karmienia piersią. Jako środek ostrożności należy zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia. W razie wątpliwości należy
skonsultować się z lekarzem.SkładSubstancją czynną leku jest klotrymazol.Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: wypełnienie
kapsułki: wazelina biała, parafinaciekła; otoczka kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E171),żółcień
chinolinowa (E104), żółcień pomarańczowa (E110), lecytyna sojowa, trójglicerydynasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości
łańcucha.Jak wygląda lek Canesten i co zawiera opakowanieJedna kapsułka dopochwowa, miękka, w blistrze i aplikator, w tekturowym
pudełku.
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