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Abiofem Żel dopochwowy aplikator
 

Cena: 29,74 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

TEMAPHARM SP. Z O.O.

Opis produktu
 

ABIOFEM ŻEL DOPOCHWOWY

7 JEDNORAZOWYCH APLIKATORÓW

Opis:

Abiofem Żel Dopochwowy jest preparatem dla kobiet świadomych swej kobiecości oraz dbających o zdrowie intymne. Działanie
preparatu Abiofem polega na przywracaniu i utrzymywaniu prawidłowej flory bakteryjnej pochwy.

Skład:

Kwas mlekowy, glikogen, glikol propylenowy, celuloza metylohydroksypropylenowa, mleczan sodu, woda, pH 3,8.

nie zawiera środków konserwujących.

Nie zawiera hormonów.

Działanie:

Abiofem zawiera kwas mlekowy, który skutecznie neutralizuje krępujący nieprzyjemny zapach i przywraca prawidłowe pH pochwy.
Zawiera również glikogen, który jest źródłem składników odżywczych dla bakterii kwasu mlekowego. Prawidłowe pH oraz obecność
składników odżywczych umożliwia wzrost działających ochronnie bakterii kwasu mlekowego i przywraca naturalną równowagę w
pochwie.

Abiofem zwalcza nieprzyjemny zapach, nieprawidłową wydzielinę i uczucie dyskomfortu oraz przywraca pH do prawidłowego poziomu,
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może być również stosowany w celu utrzymania naturalnego pH pochwy oraz zapobiegania nawrotom objawów.

Wskazania:

Zalecany jest w profilaktyce oraz wspomaganiu leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy (BV).

Przyczyną zaburzenia naturalnej flory bakteryjnej pochwy może być:

przedłużająca się menstruacja;

antybiotykoterapia;

aktywność seksualna;

częsta irygacja pochwy;

używanie tamponów dopochwowych;

stosowanie wkładki wewnątrzmacicznej;

używanie perfumowanych środków do higieny intymnej.

Sposób użycia wyrobu medycznego

W terapii:

Do skutecznego łagodzenia nieprzyjemnego zapachu, nieprawidłowej wydzieliny, uczucia dyskomfortu oraz BV - stosować 1 aplikator
dziennie przez 7 dni.

W profilaktyce:

Do utrzymania naturalnej równowagi pH i zapobiegania nawrotom objawów - stosować 1 aplikator co trzeci dzień przez trzy miesiące.

Wspomagająco w celu utrzymania poziomu pH podczas leczenia antybiotykami - stosować 1 aplikator dziennie pod koniec leczenia
przez 4-5 dni.

W przypadku nawrotu objawów przed miesiączką - stosować 1 aplikator dziennie pod koniec miesiączki przez 1-2 dni

Sposób użycia:

Odkręcić nasadkę i wprowadzić całą szyjkę aplikatora do pochwy.

Wycisnąć zawartość.

Usuwać aplikator ciągle ściskając, następnie wyrzucić. Najlepiej stosować Abiofem przed snem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Należy unikać stosowania preparatu podczas podejmowania prób poczęcia, ponieważ niskie pH żelu może spowodować wytworzenie
mniej sprzyjającego środowiska dla spermy. Nie stosować jako środek antykoncepcyjny. Opakowanie zawiera 7 jednorazowych
aplikatorów po 5 ml. Nie stosować jeśli aplikator jest uszkodzony. Nie stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na
aplikatorze. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGI:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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