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Zenella Med 14 tabl. dopoch.
 

Cena: 22,86 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 14 tabl.

Postać tabl.dopoch.

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: wyrób medyczny

 

PRODUCENT: Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

ILO??:  14 tabl

 

Produkt przeznaczony do stosowania w okresie infekcji intymnych. Wyrób medyczny Zenella MED poprzez przywrócenie lub utrzymanie fizjologicznego pH pochwy stwarza
warunki hamuj?ce rozwój bakterii odpowiedzialnych za wyst?pienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz dro?d?aków z rodzaju Candida. Dodatkowo zawarta w wyrobie
inulina korzystnie wp?ywa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej, która pe?ni istotn? rol? w zapobieganiu namna?ania si? bakterii wywo?uj?cych infekcje w uk?adzie moczowo-
p?ciowym. Dzia?anie Zenella MED zosta?o uzupe?nione obecno?ci? kwasu hialuronowego i witaminy E, które nawil?aj? b?on? ?luzow? pochwy, ?agodz?c ?wi?d, sucho?? i
uczucie napi?cia oraz zmniejszaj?c podatno?? na mikrourazy.

 

DZIA?ANIE: ogranicza rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych. 
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redukuje ?wi?d, up?awy i nieprzyjemny zapach 

odtwarza i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy 

likwiduje napi?cie i sucho?? b?ony ?luzowej pochwy 

Zenella MED mo?e by? stosowana profilaktycznie. 

WSKAZANIA: pomocniczo w leczeniu bakteryjnego zapalenia pochwy 

w ?agodzeniu dolegliwo?ci takich jak sucho?? i uczucie napi?cia b?ony ?luzowej pochwy, 

w trakcie i po zako?czeniu stosowania doustnych antybiotyków i preparatów przeciwbakteryjnych, 

w okresie oko?o-menopauzalnym (klimakterium), 

kobietom ucz?szczaj?cym na basen, cz?sto podró?uj?cym, korzystaj?cym z jacuzzi, sauny i solarium.

DAWKOWANIE: Tylko do stosowania dopochwowego. Przed aplikacj? dok?adnie umy? d?onie.

Wspomaganie leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy: Stosowa? 1 tabletk? dopochwow? raz dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni. Tabletk? nale?y umie?ci? g??boko w
pochwie.

Profilaktyka: Stosowa? 1 tabletk? dopochwow? dwa razy w tygodniu. Tabletk? nale?y umie?ci? g??boko w pochwie. Nale?y zasi?gn?? porady lekarza, je?li objawy nasil? si?
w trakcie stosowania Zenelli MED lub b?d? si? utrzymywa? powy?ej 7-10 dni.

 

SK?AD: Kwas L-askorbinowy, inulina, witamina E, kwas hialuronowy.
Pozosta?e sk?adniki: laktoza, stearynian magnezu.

 

OSTRZE?ENIA: Nie stosowa? w przypadku uczulenia na którykolwiek sk?adnik wyrobu. Nie stosowa? na uszkodzone b?ony ?luzowe. W przypadku wyst?powania up?awów
z krwi? nie stosowa? wyrobu Zenella MED i skonsultowa? si? z lekarzem. W rzadkich przypadkach mo?e wyst?pi? uczucie pieczenia pochwy. Wyrób medyczny Zenella MED
nie powinien by? stosowany jednocze?nie z innymi preparatami do stosowania dopochwowego.

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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