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GYNTIMA Czopki dopochwowe 10 sztuk FYTOFONTANA
 

Cena: 19,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 czop.

Postać -

Producent HERB-PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościGYNTIMA Czopki dopochwowe 10 sztuk FYTOFONTANAfytofontana GYNTIMA Czopki dopochwowe PROBIOTICA
zawierają naturalny Kwas Mlekowy, wyciąg z Szałwii Lekarskiej oraz dodatkowo Laktozę, Peptony, Kwas foliowy i Magnez.Kwas
Mlekowy tworzy pożywkę dla pałeczek Lactobacillus (bakterii mlekowych) obecnych wewnątrz pochwy i zabezpiecza ich optymalne
rozmnażanie. Laktoza, Peptony, Kwas Foliowy i Magnez wspierają ten proces. Naturalne kultury bakterii Lactobacillus chronią śluzówkę
pochwy przed szkodliwymi bakteriami i infekcjami, a także zachowują naturalną równowagę biologiczną. Lactobacillus zapobiegają
rozmnażaniu drobnoustrojów gnilnych i wywołujących pleśnie, w tym drożdżaków Candida albicans.Wyciąg z Szałwii lekarskiej działa
przeciwgrzybiczo, przeciwzapalnie, dezynfekcyjnie i nawilżająco.fytofontana GYNTIMA czopki dopochwowe PROBIOTICA zawierają
naturalne, nieszkodliwe dla organizmu substancje.Zaleca się używanie ich profilaktycznie przez dłuższy czas w ramach pielęgnacji
zdrowego środowiska pochwy.fytofontana GYNTIMA czopki dopochwowe PROBIOTICA należy w szczególności stosować:przy
zażywaniu antybiotyków lub innych preparatów niszczących bakterie, ewentualnie przy stosowaniu drastycznych środków
dezynfekcyjnych, które spowodowały uszkodzenie naturalnej flory pochwy,przy stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych lub wkładki
dopochwowej,po wizycie na basenie, kąpielisku lub po stosunku płciowym,przy upławach pochwowych nieznanego pochodzenia (fluor
vaginalis) lub umiarkowanym zapaleniu bakteryjnym pochwy, gdzie stosowanie terapii przeciwzapalnej nie jest konieczne,przy leczeniu
fizjologicznym (nie chemicznym) umiarkowanych form zakażeń bakteryjnych i grzybiczychw okresie menopauzy i laktacji.fytofontana
GYNTIMA czopki dopochwowe PROBIOTICA nie gwarantują wyleczenia w przypadku poważniejszych infekcji bakteryjnych lub
grzybiczych. Takie stany zapalne wymagają specjalistycznych badań oraz leczenia ginekologicznego. fytofontana GYNTIMA czopki
dopochwowe PROBIOTICA zapewniają równowagę chemiczną i biologiczną pochwy, dlatego należy je zastosować zaraz po
przeprowadzonym leczeniu.Sposób użyciaZaleca się stosować 1 x dziennie, najlepiej wieczorem przed spaniem, po higienie wieczornej.
Długość leczenia – 10 dni.1. Czopek rozpakować z folii przy ostrym końcu.2. Czopek wsunąć głęboko do pochwy, patrz rysunek.3. W
czasie stosowania dochodzi do lekkiego zabrudzenia pościeli, dlatego, w zależności od potrzeb, zastosować podpaskę higieniczną.Przy
profilaktycznym stosowaniu czopki aplikować 2x w tygodniu, przez dłuższy okres.W przypadku osób starszych lub mających trudności z
poruszaniem się czopek należy aplikować z pomocą drugiej osoby.WażneDziałania niepożądane:U osób wrażliwych na którykolwiek ze
składników preparatu może wystąpić miejscowe uczucie pieczenia. Długookresowe stosowanie jakiegokolwiek preparatu o działaniu
miejscowym może prowadzić do nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie preparatu i zwrócić się do swojego
lekarza w celu ustalenia prawidłowego leczenia.SkładnikiPEG 32, Lactosum, Polysorbatum 20, PEG 20, Natrii chloridum, Acidum
Lacticum, Magnesii Sulphas, Proteose Pepton, Extractum Salviae officinalis, Acidum Folicum.ProducentHERB PHARMABielska

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/gyntima-czopki-dopochwowe-10-sztuk-fytofontana.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

47Skoczów
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

