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Provag, żel do ochrony i pielęgnacji okolic intymnych, 30g
 

Cena: 24,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Opis produktu
 

prOVag żel® to specjalistyczny wyrób medyczny w postaci żelu do zapobiegania i leczenia wspomagającego zakażeń okolic
intymnych oraz łagodzenia skutków tych zakażeń. prOVag żel® zawiera cenne dla kobiety substancje wytwarzane naturalnie przez
bakterie kwasu mlekowego tzw. metabolity #℣佐⌡⌀洀⸀ 椀渀⸀㨀 欀眀愀猀 洀氀攀欀漀眀礀Ⰰ 戀愀欀琀攀爀椀漀挀礀渀礀Ⰰ 愀欀琀礀眀渀攀 欀眀愀猀礀 漀爀最愀渀椀挀稀渀攀⌡⍃倣℣. Pomaga utrzymać
fizjologiczne, kwaśne pH, zapewniając tym samym naturalną ochronę okolic intymnych przed rozwojem niekorzystnej flory bakteryjnej.

Działanie

działa przeciwgrzybiczo oraz przeciwbakteryjnie wobec drobnoustrojów najczęściej wywołujących zakażenia intymne #℣佐⌡⌀洀⸀椀渀⸀ 䌀⸀愀氀戀椀挀愀渀猀Ⰰ
C. glabrata, G. vaginalis, E. coli, S. agalactiae) prOVag żel® nie zawiera konserwantów, barwników i potencjalnych alergenów.

Wskazania

polecany jest kobietom i dzieciom od trzeciego roku życia, a także osobom podatnym na alergie i podrażnienia. Polecany jest kobietom
i dzieciom 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 oraz grzybiczych okolic intymnych
 utrzymania równowagi mikroflory okolic intymnych 
łagodzenie objawów zakażenia bakteryjnego lub grzybiczego (pieczenie, świąd, dyskomfort)
 utrzymania fizjologicznego, kwaśnego pH
 profilaktycznie w stanach zwiększonego ryzyka wystąpienia stanów zapalnych w okolicach intymnych #℣佐⌡⌀愀渀琀礀戀椀漀琀礀欀漀琀攀爀愀瀀椀愀Ⰰ
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klimakterium, ciąża, po połogu, w cukrzycy, w podróży, po depilacji, saunie, basenie) 

Po zastosowaniu śluzówka jest nawilżona, odświeżona, a ewentualne podrażnienia złagodzone. Jest wydajny i komfortowy w użyciu, nie
brudzi bielizny. Jego praktyczne opakowanie wystarczy aż na 100 aplikacji

Produkt testowany dermatologicznie i ginekologicznie.

Skład

Lactobacillus ferment, aqua, propylene glycol, glycerin, hydroxypropyl methylcellulose, phenethyl alcohol, caprylyl glycol, parfum. 

Dawkowanie

po umyciu okolic intymnych nałożyć cienką warstwę prOVag żel® na okolice krocza i zewnętrznych narządów płciowych. Żel należy
nakładać od przodu w kierunku odbytu. Zazwyczaj wystarczy jedna aplikacja żelu raz dziennie, na noc. W razie potrzeby żel można
stosować 2-3 razy dziennie.
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