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Cicatridina x 10 globulek
 

Cena: 33,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 glob.a 2g

Postać glob.dopochw.

Producent FARMA DERMA S.R.L.

Substancja
czynna

Acidum hyaluronicum

Opis produktu
 

Prawie każda kobieta doświadcza w swoim życiu dyskomfortu, a często przykrych dolegliwości związanych z uszkodzeniem błony
śluzowej pochwy. Czynnikami, które sprzyjają bądź powodują to uszkodzenie, mogą być: porody, zabiegi i badania ginekologiczne,
zbliżenia intymne z partnerem, a także chemio- i radioterapia.
W okresie menopauzy u kobiet również występują następujące dolegliwości: suchość pochwy, świąd, pieczenie i ból przy współżyciu
płciowym.
Szansą na przeciwdziałanie wszystkim tym przykrym objawom jest stosowanie globulek dopochwowych Cicatridina.

Wskazania:
preparat wspomagający proces regeneracji błony śluzowej pochwy w stanach atrofii i dystrofii. Wspomaga gojenie się ran po porodzie,
zabiegach ginekologicznych, dystrofii spowodowanej chemioterapią lub naświetlaniem jonizującym oraz w przypadku suchości pochwy,
wywołanej również niedoborem estrogenów.

Przykładowe zastosowanie:
• po porodzie, po zabiegach ginekologicznych, po zabiegach chirurgicznych, po chemio- i radioterapii – stosować 1 globulkę wieczorem
przez 10-20 dni
• przy suchości pochwy, w okresie przed i menopauzalnym, stanach zmniejszonego wydzielania estrogenów – stosować 1 globulkę
wieczorem przez 10 dni, następnie co 2-3 dzień
Cicatridina globulki dopochwowe mogą być stosowane przez dłuższy czas.

Informacje dodatkowe: 
Cicatridina globulki dopochwowe oprócz kwasu hialuronowego – naturalnej substancji występującej w organiźmie człowieka - zawierają
także:
wyciąg olejowy z wąkrotki azjatyckiej - stymuluje proces gojenia ran,
wyciąg olejowy z nagietka – działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo,
wyciąg olejowy z aloesu – hamuje proces zapalny,
olejek z drzewa herbacianego – działa antybakteryjnie

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