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FEMINUM AKTIV nawilżający żel intymny z kwasem
hialuronowym 30 g
 

Cena: 16,29 PLN

Opis słownikowy

Producent MASTERS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 

 

FEMINUM AKTIV nawilżający żel intymny z kwasem hialuronowym przeznaczony do nawilżania i ochrony nadwrażliwej śluzówki  przed
agresywnymi czynnikami środowiska w przypadku suchości pochwy. Żel zawiera hialuronian sodu, który wspomaga regenerację błony
śluzowej w pochwie.

 

OpisWskazania

Żel Feminum AKTIV wskazany  jest do stosowania przy wszelkiego rodzaju suchości pochwy wywołanej np. niedoborem estrogenów.
Może być stosowany zarówno przez kobiety w ciąży, jak i matki karmiące piersią. Feminum AKTIV w bezpieczny sposób zastępuje
osobiste nawilżenie, ułatwia kontakty intymne. Żel można stosować przy użyciu prezerwatyw w przeciwieństwie do innych preparatów
opartych na bazie oleju. Feminum AKTIV ułatwia aplikowanie tamponów, przeprowadzanie badań USG oraz pomiar temperatury
w odbycie. Szczególnie zaleca się stosowanie żelu Feminum u kobiet po antybiotykoterapii, w nawracających podrażnieniach, w
zaburzeniach hormonalnych, w okresie menopauzy, po porodzie i zabiegach, w przypadku bolesnych stosunków, przy suchości pochwy
spowodowanej stresem, jak również wiekiem i niedoborem estrogenów.

 

OpisDziałanie
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Ochrania i regeneruje błonę śluzową; skutecznie nawilża śluzówkę dróg rodnych; zapobiega stanom zapalnym; ułatwia badania
lekarskie; przywraca kwaśny odczyn pH (3,8-4,4); wspomaga odnowę komórek nabłonka.

Feminum AKTIV w wyniku równoległego działania łagodzi skutki suchości pochwy poprzez:

- działanie poślizgowe, nawilżające – ogranicza możliwość wystąpienia otarć narządów płciowych,

- działanie środowiskowe – przywrócenie kwaśnego odczynu pH  3,8 - 4,2, powstrzymanie rozwoju mikroorganizmów odpowiedzialnych
za zakażenie pochwy. Żel łagodzi otarcia i wspomaga regenerację błony śluzowej narządów rodnych.

 

OpisSposób użycia

Niewielką ilość żelu (w zależności od potrzeb) należy nałożyć na miejsca narażone na otarcia – także przed kontaktem intymnym lub
badaniem. Może być aplikowany bezpośrednio na prezerwatywę lub skórę.
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