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Feminum Żel nawilż.intymny d/kobiet 40ml
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Producent MASTERS SP. Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Feminum, nawilżający żel intymny dla kobiet, 40 g

Opis
Feminum, żel intymny

Wyrób medyczny.
To nawilżający żel intymny z kwasem mlekowym, który chroni przed otarciami prowadzącymi często do infekcji pochwy i zewnętrznych
narządów płciowych.
Eliminuje niedobór wydzielania śluzu w pochwie.
Jego długotrwałe stosowanie nie zaburza równowagi hormonalnej organizmu.

Skład
gliceryna, hydroksyetyloceluloza, kwas mlekowy, hydroksybenzoesan metylu, hydroksybenzoesan propylu, woda oczyszczona

Działanie
Feminum, żel

ułatwia stosunki płciowe w przypadku suchości pochwy, także z użyciem prezerwatyw,
pomocniczo działa w chorobach, których przebiegowi towarzyszy suchość błon śluzowych.

Wskazania
Żel Feminum jest przeznaczony dla kobiet z problemem niedoboru wydzielania śluzu w pochwie. Znalazł zastosowanie także w
medycynie w ułatwianiu badania lekarskiego m.in. ginekologicznych, ultrasonograficznych, badaniu przez odbyt oraz przy wykonywaniu
niektórych zabiegów.

Sposób użycia wyrobu medycznego
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 Niewielką ilość żelu (w zależności od potrzeb) należy nałożyć w miejsca narażone na otarcia - także przed kontaktem intymnym lub
badaniem. Żel może być również aplikowany bezpośrednio na prezerwatywę. W razie potrzeby użyj większej ilości żelu.
Produkt można stosować wiele razy dziennie, bez ograniczeń wieku, regularnie i odpowiednio do potrzeb, zarówno przez kobiety w ciąży,
jak i matki karmiące piersią.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przechowywać w temperaturze pokojowej 15-25oC.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
MASTERS LABORATORIUM
Wysogotowo, ul. Skórzewska 30
Przeźmierowo

 

Galeria
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