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Zenella Med x 14 tabl.
 

Cena: 17,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 14 tabl.

Postać tabl.dopoch.

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Tabletki dopochwowe Zenella Med pomagają przywrócić fizjologiczne pH pochwy, a także wspierają leczenie bakteryjnego zakażenia
pochwy. Swoją skuteczność zawdzięczają inulinie, kwasowi hialuronowemu oraz witaminom.

Składniki:
Inulina – 50mg, witamina C – 40mg, witamina E – 10mg, hialuronian sodu – 5mg. Pozostałe składniki: laktoza, stearynian magnezu.

Działanie:
Zenella Med w postaci tabletek dopochwowych to sposób na zredukowanie namnażania chorobotwórczych mikroorganizmów.
Stosowanie produktu pomaga odtworzyć i utrzymać właściwe pH stref intymnych, dzięki czemu bakterie, które wywołują zapalenie
pochwy oraz drożdżaki z rodzaju Candida nie mają warunków do rozwoju. To głównie inulina zawarta w składzie odpowiada za
odbudowę naturalnej flory bakteryjnej, która stanowi linię obrony przed bakteryjnymi infekcjami układu moczowo-płciowego. Zenella
Med odpowiada za zmniejszenie uciążliwych objawów, takich jak świąd, upławy, przykry zapach, a także napięcie i suchość błony
śluzowej pochwy. Działanie to wspomagają kwas hialuronowy i witamina E, które nawilżają śluzówkę oraz chronią przed mikrourazami.

Zastosowanie:
Wyrób medyczny Zenella Med polecany jako środek wspomagający leczenie bakteryjnego zapalenia pochwy.

Informacje dodatkowe:
Preparat przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed wilgocią i światłem. Przechowywać blister w
oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Sposób użycia:
Jako środek wspomagający leczenie bakteryjnego zapalenia pochwy: jedną tabletkę umieścić głęboko w pochwie. Stosować raz
dziennie – na noc przez okres 7-10 dni. Profilaktycznie: jedną tabletkę umieścić głęboko w pochwie. Stosować dwa razy w tygodniu
jedną tabletkę dopochwową. Jeśli objawy się nasilają mimo stosowania Zenella Med lub utrzymują dłużej niż 7-10 dni, należy
skonsultować się z lekarzem.

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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