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Mucovagin globulki dopochwowe, 10 sztuk
 

Cena: 35,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent VERCO

Opis produktu
 

Mucovagin globulki dopochwowe to pierwszy preparat w Polsce zawierający specjalnie dobrany kwas hialuronowy o

drobnocząsteczkowej strukturze BASHYAL™ Mucovagin wspomaga procesy gojenia i regeneracji błony śluzowej pochwy. Ułatwia
leczenie i gojenie się ran po porodzie, zabiegach ginekologicznych, dystrofii będącej następstwem chemioterapii lub radioterapii. Łagodzi
stany zapalne i zmniejsza dyskomfort spowodowany suchością błony śluzowej pochwy związanej z wiekiem lub niedoborem
estrogenów na skutek menopauzy.

Działanie

aktywnym składnikiem Mucovaginu 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 zapobiega rozwojowi flory patogennej, przywraca naturalną wilgotność, ułatwia i
przyspiesza procesy gojenia.

 

Wskazania

przy suchości i dyskomforcie okolic intymnych
w przypadku bólu i dyskomfortu podczas stosunku płciowego
w okresie menopauzy, w celu odbudowy nabłonka pochwy
w przypadku braku chęci lub możliwości stosowania hormonalnej terapii zastępczej
po porodzie i w trakcie karmienia piersią

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
po zabiegach i operacjach ginekologicznych
w celu poprawy jakości życia intymnego

Sposób użycia

preparat należy używać tylko miejscowo, do pochwy.Stosować 1 globulkę, najlepiej wieczorem przed snem.

Skład

1 globulka zawiera: 5 mg drobnocząsteczkowego kwasu hialuronowego BASHYAL Nie zawiera hormonów, parabenów, olejków i
wyciągów roślinnych oraz środków zapachowych.

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na którykolwiek ze składników; menstruacja.

Ważne wskazówki

Przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego, miejscowo do pochwy; nie połykać. Unikać kontaktu z oczami. Ciąża i karmienie-kobiety w
ciąży i matki karmiące mogą stosować globułki według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Interakcje z innymi lekami nie są znane,
każdorazowo należy zasięgnąć konsultacji lekarza. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza. Stosować zgodnie z
instrukcją obsługi. Chronić przed światłem i żródłem ciepła.
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