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ProVag Żel 30g
 

Cena: 24,50 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
 

Nazwa: Provag żel
Opakowanie:  30g
Wskazania:  prOVag żel® polecany jest kobietom podatnym na podrażnienia i zaburzenia równowagimikrobiologicznej okolic intymnych,
a jego skuteczność potwierdzają opinie kobiet, które używały lub używają żelu.

prOVag żel® zaleca się stosować szczególnie:

w celu utrzymania właściwej higieny okolic intymnych
w celu łagodzenia objawów podrażnień zewnętrznych narządów płciowych
wspomagająco w stanach zwiększonego ryzyka niedyspozycji, a zwłaszcza:
podczas kuracji antybiotykowej (zarówno doustnej jak i dopochwowej)
podczas podróży i utrudnionej higieny
w stanach obniżonej odporności organizmu
po menstruacji
w okresie klimakterium
Działanie:  prOVag żel® nie zawiera konserwantów, barwników i potencjalnych alergenów. Polecany jest kobietom i dzieciom od
trzeciego roku życia, a także osobom podatnym na alergie i podrażnienia. 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.

Kobietom podatnym na nawracające niedyspozycje układu moczowo-płciowego poleca się równoczesne stosowanie prOVag® żel oraz
prOVag® w postaci doustnych kapsułek.
Sposób użycia:  Zazwyczaj wystarczy jedna aplikacja żelu raz na dobę. W razie potrzeby prOVag żel można stosować 2-3 razy dziennie.

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

Uwaga:  Po zastosowaniu preparatu może wystąpić chwilowe delikatne szczypanie, co jest związane
z prawidłową reakcją na obniżenie pH. Jeśli po zastosowaniu prOVag żel pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy, tj. nasilenie
świądu, nasilenie pieczenia, wysypka itp. należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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