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HEXAGYN DUO 10 globulek dopochwowych
 

Cena: 24,75 PLN

Opis słownikowy

Producent HEXANOVA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

WłaściwościHEXAGYN DUO 10 globulek dopochwowychGlobulki dopochwowe HEXAGYN DUO® polecane są zarówno do stosowania
profilaktycznego jak również jako uzupełnienie w trakcie leczenia infekcji i stanów zapalnych.regenerują błonę śluzową
pochwy,zapobiegają suchości pochwy o charakterze zapalnym i zakaźnym,odbudowują prawidłową mikroflorę pochwy,przywracają
fizjologiczne środowisko pochwy,nawilżają i przeciwdziałają suchości okolic intymnych,ograniczają infekcje i stany zapalne
pochwy.Regularne stosowanie globulek dopochwowych HEXAGYN DUO® pozwala w utrzymaniu naturalnej ochrony pochwy i
przyśpiesza odbudowę prawidłowej mikroflory pochwy (pałeczek Lactobacillus). Wielkość i kształt globulek zostały opracowane w
oparciu o budowę anatomiczną kobiety, dzięki czemu ich stosowanie jest wygodne i komfortowe.Działanie poszczególnych składników
globulki dopochwowej HEXAGYN DUO:Składniki zawarte w globulce HEXAGYN DUO działają synergicznie względem siebie dzięki czemu
efekt terapeutyczny jest szybciej odczuwalny.Kwas hialuronowy w postaci soli sodowej w ilości 10 mg/globulkę ma działanie
uwadniające i smarujące w suchości pochwy. Wspomaga i przyśpiesza przebieg regeneracji tkanek, nawilża i uelastycznia śluzówkę
pochwy.Kwas mlekowy sprzyja natychmiastowemu skorygowaniu pH do 4,4, co zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnych
okolic intymnych.Polikarbofil – normalizuje i utrzymuje kwaśnie pH pochwy do 72 godzin. Działa nawilżająco i na długo znosi suchość
pochwy, dyskomfort okolic intymnych oraz ogranicza rozwój infekcji pochwy.Sposób użyciaTerapia podstawowa: 1 globulka
dopochwowa na noc przez 5-7 kolejnych dni po zakończeniu cyklu miesiączkowego lub zgodnie z zaleceniem lekarza.Terapia
wspomagająca lub profilaktyka: 1 globulka dopochwowa na noc co 3 dni do uzyskania trwałej poprawy lub zgodnie z zaleceniem
lekarza.WażnePrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.Składniki1 globulka zawiera 60 mg
polikarbofilu, 10 mg kwasu hialuronowego, kwas mlekowy, witaminy E i A, kwas 18-beta-glicyretynowy, olejek z drzewa herbacianego,
fosfatylocholinę, półsyntetyczne triglicerydy.ProducentHexanowa Sp. z o.o.ul. Pieńków 1105-152 Czosnów.
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