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MUCOVAGIN 10 globulek dopochwowych nawilżenie błony
śluzowej
 

Cena: 26,95 PLN

Opis słownikowy

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

WłaściwościMucovagin globulki to preparat, posiadający w swoim składzie formułę drobnocząsteczkowego kwasu hialuronowego ,
opracowany z myślą o milionach kobiet, które cierpią z powodu suchości miejsc intymnych.Mucovagin globulki dedykowany jest
również kobietom po zabiegach ginekologicznych, w tym ginekologii estetycznej. Mucovagin globulki to długotrwałe nawilżenie i
skuteczność w regeneracja dla kobiet w każdym wieku.Wskazania· Gdy odczuwasz suchość i dyskomfort (pieczenie, napięcie) pochwy·
Gdy odczuwasz dyskomfort podczas stosunku płciowego· Gdy nie chcesz lub nie możesz stosować hormonalnej terapii zastępczej· W
stanach atrofii i dystrofii pochwy· Podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej· W ciąży i podczas karmienia piersią (stosować z
zaleceniem lekarza lub farmaceuty)· W okresie menopauzy· Przed i po zabiegach, operacjach ginekologicznych (w tym ginekologii
estetycznej)· W trakcie i po leczeniu onkologicznymDziałanieAktywnym składnikiem jest kwas hialuronowy, który jest naturalnym
budulcem organizmu ludzkiego. Kwas hialuronowy wiążąc się z wilgotną wydzieliną błony śluzowej pochwy, tworzy na jej powierzchni
żelową powłokę. Stanowi ona barierę ochronną zabezpieczającą błonę śluzową i stwarzającą odpowiednie warunki do aktywacji
naturalnych mechanizmów regeneracyjnych i obronnych. W ten sposób utworzony film ochronny przywraca naturalną wilgotność,
ułatwia i przyspiesza procesy gojenia.Zalecane spożycieTerapia standardowa: Zaleca się stosowanie 1 globulki dziennie, wieczorem
przed snem lub według wskazań lekarza.Terapia wspomagająca: 1 globulka dopochwowa na noc co 3 dni lub według wskazań
lekarza.MUCOVAGIN globulki należy używać dopochwowo. Przed użyciem i po użyciu globulek należy dokładnie umyć
ręce.WażnePrzeciwwskazaniaRozpoznane uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Nie są znane interakcje z innymi
lekami lub wyrobami medycznymi do stosowania dopochwowego..SkładnikiKwas hialuronowy (w postaci soli sodowej kwasu
hialuronowego), tłuszcz stały (glicerydy półsyntetyczne)ProducentWyłączny dystrybutor: VERCO SAWytwórca: HELP SA10 Valaoritou St.
14452 Metamorphosis, Greece
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