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MUCOVAGIN żel 25 g + 7 jednorazowych aplikatorów
 

Cena: 27,90 PLN

Opis słownikowy

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

WłaściwościMUCOVAGIN żel 25 g + 7 jednorazowych aplikatorówMucovagin żel to preparat, posiadający w swoim składzie formułę
drobnocząsteczkowego kwasu hialuronowego, opracowany z myślą o milionach kobiet, które cierpią z powodu suchości miejsc
intymnych.Mucovagin żel dedykowany jest również kobietom, dla których stosowanie globulki może być niekomfortowe bądź potrzebują
terapii na zewnętrzne okolice intymne. Mucovagin żel to długotrwałe nawilżenie i skuteczność w regeneracji dla kobiet w każdym
wieku.Wskazania· jako żel poporodowy ułatwiający leczenie i gojenie się ran krocza w okresie połogu· jako długotrwale nawilżający i
poślizgowy żel ułatwiający kontakty intymne· w nawilżaniu i regeneracji błony śluzowej pochwy oraz zewnętrznych okolic
intymnychDziałanieAktywnym 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.Zalety
produktu· nie zawiera hormonów, parabenów, olejków i wyciągów roślinnych oraz środków zapachowych· długotrwałe nawilżenie i
skuteczność w regeneracji dzięki formule drobnocząsteczkowego kwasu hialuronowegoZalecane spożycieŻel dopochwowy Mucovagin
należy stosować wyłącznie miejscowo – wewnątrz pochwy i/lub na okolice zewnętrznych narządów płciowych.Aplikacja dopochwowa:
Mucovagin żel należy aplikować dopochwowo, w pozycji leżącej, za pomocą aplikatora dołączonego do opakowania, pozwalającego na
zastosowanie odpowiedniej ilości żelu.Aplikacja na zewnętrzne narządy płciowe: Nanieść niewielką ilość produktu (zawartość aplikatora)
na okolice zewnętrznych narządów płciowych.WażnePrzeciwwskazaniaRozpoznane uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników. Produkt wyłącznie do stosowania miejscowego: wewnętrznie dopochwowo lub zewnętrznie na okolice narządów płciowych.
Produkt może być stosowany podczas miesiączki. Nie stosować jednocześnie z preparatami do dezynfekcji zawierającymi
czwartorzędowe sole amoniowe, takie jak chlorek benzalkonium, ponieważ kwas hialuronowy może się wytrącić w ich obecności. Nie
należy ponownie używać aplikatora. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią mogą stosować żel zgodnie z zaleceniami lekarza lub
farmaceuty. Zawsze sięgaj po poradę u lekarza lub farmaceuty.SkładnikiKwas hialuronowy (w postaci soli sodowej kwasu
hialuronowego), woda, glikol propylenowy, karbomer, trójetanoloaminaProducentWyłączny dystrybutor: VERCO SAWytwórca: HELP
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