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Iladian Żel intima 30 g
 

Cena: 21,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 g

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Iladian intima, żel, 30 g

Opis
Iladian Intima, żel, 30 g

wyrób medyczny
łagodzi dolegliwości związane z podrażnieniami, grzybiczymi oraz bakteryjnymi infekcjami zewnętrznych narządów płciowych,
żel, 30 g

Skład
kwas mlekowy, glicerol, mleczan sodu, hydroksyetyloceluloza, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, woda
oczyszczona.

Działanie
Wyrób medyczny Iladian Intima:

przywraca prawidłowe warunki fizjologiczne (posiada lekko kwaśny odczyn pH ok. 4.0),
redukuje poczucie dyskomfortu (nieprzyjemny zapach, świąd, pieczenie) oraz hamuje rozwój mikroorganizmów,
chroni przed otarciami, dzięki właściwościom nawilżającym i poślizgowym.

Wskazania
Iladian Intima zalecany jest :

pomocniczo w leczeniu infekcji okolic intymnych,
dla odtworzenia prawidłowego pH okolic intymnych,
w celu ograniczenia rozwoju drożdżaków w trakcie lub po doustnej kuracji antybiotykowej,
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 kobietom uczęszczającym na basen, często podróżującym, korzystającym z jacuzzi, sauny i solarium.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Tylko do użytku zewnętrznego.

Po umyciu na okolice zewnętrznych narządów płciowych nałożyć cienką warstwę żelu. Żel należy nakładać od przodu w kierunku
odbytu. Stosować raz dziennie, na noc.
W przypadku utrzymywania się objawów powyżej 7 dni należy zasięgnąć porady lekarza.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować na uszkodzone błony śluzowe i skórę.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.
Przechowywać w temperaturze 15- 15ºC

Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Wyrób medyczny Iladian intima nie powinien być stosowany z innymi preparatami o podobnym działaniu.

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
AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice

 

Galeria
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