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prOVag Żel 30 g
 

Cena: 30,04 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 g (poj.z dozown.)

Postać -

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: Instytut Biotechnologii Surowic

i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

al. Sosnowa 8

30-224 Kraków

ILOŚĆ:  30 g

 

Specjalistyczny żel dla kobiet i dzieci do zapobiegania i leczenia wspomagającego zakażeń okolic intymnych.

 

 

DZIAŁANIE:

Wyrób medyczny prOVag żel do stosowania u kobiet i dzieci od trzeciego roku życia, działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo.
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WSKAZANIA:

prOVag żel polecany jest kobietom i dzieciom od trzeciego roku życia ze skłonnościami do suchości zewnętrznych narządów płciowych,
zaburzeń naturalnej mikroflory oraz nawracających stanów zapalnych.

prOVag żel można stosować codziennie lub doraźnie w celu:

wspomagania leczenia zakażeń bakteryjnych i grzybiczych okolic intymnych

utrzymania równowagi mikroflory okolic intymnych

łagodzenia objawów zakażenia bakteryjnego lub grzybiczego, takich jak pieczenie, świąd i dyskomfort w obrębie zewnętrznych
narządów płciowych

utrzymania fizjologicznego, kwaśnego pH okolic intymnych, które hamuje nadmierny wzrost bakterii i grzybów

oraz profilaktycznie w stanach zwiększonego ryzyka wystąpienia stanów zapalnych w okolicach intymnych, a zwłaszcza:

w trakcie i po kuracji antybiotykowej (doustnej lub dopochwowej)

w sytuacjach utrudnionej higieny, np. podczas podróży

przy częstym korzystaniu z basenu,jacuzzi, sauny

po depilacji okolic intymnych

w okresie klimakterium, po połogu, w cukrzycy.

 

DAWKOWANIE:

Po umyciu okolic intymnych nałożyć cienką warstwę prOVag żel na okolice krocza i zewnętrznych narządów płciowych. prOVag żel
należy nakładać od przodu w kierunku odbytu.

Zazwyczaj wystarczy jedna aplikacja żelu raz na dobę.

W razie potrzeby prOVag żel można stosować 2-3 razy dziennie.

prOVag żel jest komfortowy w użyciu, nie brudzi bielizny, a specjalna konsystencja zapewnia przyjemne i długotrwałe nawilżenie.

 

SKŁAD:

Składniki aktywne prOVag żel: metabolity bakterii Lactobacillus, które naturalnie chronią okolice intymne przed niekorzystnymi
drobnoustrojami

W skład prOVag żel wchodzi także: woda oraz substancje pomocnicze: glikol propylenowy, gliceryna, hydroksypropylometyloceluloza,
alkohol fenyloetylowy, glikol kaprylowy, kompozycja zapachowa.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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