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Hexagyn Duo glob.dopochw. 10 glob.a 2g
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 glob.a 2g

Producent HEXANOVA SP. Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

Acidum hyaluronicum, Acidum lacticum

Opis produktu
 

O produkcie
Hexagyn duo, globulki dopochwowe, 10 szt.

Opis
Hexagyn duo, globulki dopochwowe

Wyrób medyczny.
Z kwasem hialuronowym i kwasem mlekowym pomagają utrzymać naturalną ochronę pochwy oraz przyspieszają odbudowę właściwej
mikroflory pochwy.
Regenerują błonę śluzową pochwy i zapobiegają suchości o charakterze zapalnym i zakaźnym.
Działają nawilżająco o ograniczają infekcje i stany zapalne pochwy.
Wygodne w użyciu, nie brudzą bielizny.
Nie wymagają przechowywania w lodówce.
Nie zawierają sztucznych konserwantów i hormonów.

Skład
Kwas hialuronowy, polikarbofil, kwas mlekowy, octan tokoferolu, witaminę A, kwas 18-beta-glicyretynowy, olej z drzewa herbacianego,
fosfatydylocholinę, półsyntetyczne triglicerydy.

Działanie
Hexagyn Duo:

kwas mlekowy wpływa na wartość pH pochwy, co niweluje ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnej okolic intymnych.
kwas hialuronowy w postaci soli sodowej ma działanie uwadniające i smarujące w suchości pochwy, wspomaga i przyspiesza
przebieg regeneracji tkanek, - nawilża i uelastycznia śluzówkę pochwy.
polikarbofil normalizuje i utrzymuje kwaśne pH pochwy do 72 godzin, dodatkowo działa nawilżająco i na długo znosi suchość
pochwy, dyskomfort okolic intymnych oraz ogranicza rozwój infekcji pochwy.
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 Wskazania
Hexagyn duo są stosowane w celu zapobiegania suchości pochwy, regeneracji błony śluzowej oraz ograniczania infekcji i stanów
zapalnych pochwy.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Terapia podstawowa: 1 globulka dopochwowo na noc przez 5-7 kolejnych dni po zakończeniu cyklu miesiączkowego.
Terapia wspomagająca lub profilaktyka: 1 globulka dopochwowo na noc co 3 dni do uzyskania trwałej poprawy.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Nie stosować równocześnie z innymi preparatami podawanymi dopochwowo.
Nie stosować w trakcie menstruacji oraz w przypadku wystąpienia zmian i ran w pochwie.
Bezpośrednio po aplikacji nie podejmować współżycia płciowego.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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
NTC SRL
Via Lulgi Razza3, Włochy
Medi
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