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Mucovagin żel 25 g
 

Cena: 36,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 25 g (tuba alum.)

Postać tuba+akcesoria

Producent VERCO

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

MUCOVAGIN żel dopochwowy odpowiada za nawilżenie i regenerację błony śluzowej pochwy. Przyśpiesza jej gojenie. Skutecznie usuwa
i łagodzi objawy jej przesuszenia. Ułatwia kontakty seksualne.

Skład:
kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego), woda, glikol propylenowy, karbomer, trójetanoloamina

Działanie:
MUCOVAGIN w postaci żelu dopochwowego działa na bazie kwasu hialuronowego, który łączy się z wilgotną wydzieliną śluzówki
pochwy i tworzy na jej powierzchni żelową warstwę. Dzięki temu skutecznie zabezpiecza błonę śluzową. Jednocześnie przyczynia się do
powstania warunków, niezbędnych do pobudzenia naturalnych mechanizmów odpowiadających za odnowę i ochronę. W efekcie
powstała powłoka ochronna zabezpiecza przed rozwojem flory patogennej. Reguluje nawilżenie i właściwą wilgotność oraz wspomaga i
przyspiesza procesy regeneracyjne uszkodzonej śluzówki. MUCOVAGIN ułatwia stosunki seksualne.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancje składowe produktu
krwawienie miesięczne

Wskazania:
Stosować żel przede wszystkim w przypadku atrofii i dystrofii. Wskazany po porodzie, zabiegach ginekologicznych, a także przy
suchości śluzówki pochwy mającej związek z wiekiem albo deficytem estrogenów w okresie okołomenopauzalnym. Polecany również
pomocniczo w stanach dystrofii spowodowanych przewlekłym przyjmowaniem glikokortykoidów.

Sposób użycia:
Stosować wewnętrznie, dopochwowo albo zewnętrznie na okolice organów płciowych. Przed zastosowaniem i po użyciu produktu
zaleca się dokładnie umyć ręce. Niewielką ilość żelu nanieść na wybrane miejsce w obrębie sfer intymnych. Stosować co 3 dni,
wieczorem przed pójściem spać. Nie używać dłużej niż miesiąc.

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