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Hexagyn Duo 10 globulek
 

Cena: 46,07 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 globulek

Postać globulki dopochwowe

Producent/
Dystrybutor

HEXANOVA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Acidum hyaluronicum, Acidum lacticum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Jedna globulka zawiera: Kwas hialuronowy, polikarbofil, kwas mlekowy, octan tokoferolu, witaminę A, kwas 18-beta-glicyretynowy,
olej z drzewa herbacianego, fosfatydylocholinę, półsyntetyczne triglicerydy.  Działanie Globulki dopochwowe HEXAGYN duo to wyrób
medyczny, który pomaga w utrzymaniu naturalnej ochrony pochwy i przyspiesza odbudowę prawidłowej flory pochwy; zawartość kwasu
hialuronowego i kwasu mlekowego pomaga w usunięciu objawów związanych z brakiem równowagi w uwodnieniu pochwy i/lub pH
pochwy. Kwas hialuronowy w postaci soli sodowej w ilości 10 mg/globulkę wywiera działanie uwadniające i smarujące w suchości
pochwy, przyczynia się do przywrócenia naturalnego i optymalnego środowiska pochwy. Kwas mlekowy – normalnie występujący w
pochwie – sprzyja natychmiastowemu skorygowaniu pH i ułatwia naturalną odbudowę delikatnego ekosystemu srom-pochwa.
Polikarbofil, poprzez oddziaływanie ze śluzem w pochwie, może w sposób stały uwalniać jony H+, przyczyniając się do obniżenia pH
środowiska pochwy.  Wskazania Środek wspomagający w zapobieganiu i leczeniu suchości pochwy o charakterze zapalnym i
zakaźnym, w przypadku podrażnienia, pieczenia oraz świądu pochwy.  Dawkowanie Wprowadzać do pochwy 1 globulkę na dobę –
najlepiej wieczorem przed pójściem spać – przez 5–7 dni po zakończeniu cyklu miesiączkowego lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
1.Dobrze umyć okolice pochwy; 2.Otworzyć opakowanie i po dokładnym umyciu rąk wyjąć jedną globulkę z blistra; 3.Delikatnie
wprowadzić globulkę głęboko do pochwy; najlepiej w pozycji leżącej na plecach, aby nie dopuścić do niezamierzonego wysunięcia się
globulki.  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu  Uwagi Przechowywać w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci. Nie połykać. Nie stosować, jeśli opakowanie zostało wcześniej otwarte lub jest uszkodzone. Nie stosować
produktu po upływie terminu ważności. Termin ważności dotyczy nieotwartego i prawidłowo przechowywanego produktu. Nie stosować
produktu w przypadku występowania zmian i ran w pochwie. Nie stosować produktu w trakcie krwawienia miesięcznego. Nie
przekraczać sugerowanej dawki bez zasięgnięcia porady lekarskiej. Stosowanie – szczególnie długotrwałe – może prowadzić do
wystąpienia nadwrażliwości. Jeśli tak się stanie, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem w celu rozpoczęcia właściwego
leczenia. Ważne jest, aby poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich działaniach niepożądanych niewymienionych w tej ulotce
informacyjnej. W ciąży, w trakcie karmienia piersią i u dzieci globulki wolno stosować wyłącznie na zalecenie lekarskie i pod
bezpośrednią kontrolą lekarza. W przypadku występowania nienaruszonej błony dziewiczej należy skonsultować się z ginekologiem
odnośnie metody zastosowania produktu. Wyrób przeznaczony do jednorazowego użytku. W przypadku niezamierzonego wydostania

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazdrowie-24.pl
https://www.aptekazdrowie-24.pl/globulki/hexagyn-duo-10-globulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
P.U.H. MAJ J. MAJ

Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

 
się globulki z pochwy nie należy ponownie wprowadzać jej do pochwy. 
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