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Feminum Żel nawilżający intymny dla kobiet 40ml
 

Cena: 22,89 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 40 ml

Postać żel

Producent/
Dystrybutor

MASTERS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Woda oczyszczona, hydroksyetyloceluloza, gliceryna, kwas mlekowy, hydroksybenzoesan metylu, hydroksybenzoesan propylu.  
Wskazania i działanie Feminum Żel to specjalny środek eliminujący niedobory wydzielania śluzu w pochwie. Ułatwia stosunki płciowe w
przypadku suchości pochwy, także z użyciem prezerwatyw. Feminum Żel znalazł również zastosowanie w medycynie: ułatwia badanie
lekarskie m.in ginekologiczne, ultrasonograficzne, badania przez odbyt i wykonywanie niektórych zabiegów. Pomocniczo działa także w
chorobach, których przebiegowi towarzyszy suchość błon śluzowych. Feminum Żel to preparat, który został przebadany klinicznie. W
dużym stopniu chroni przed otarciami prowadzącymi często do infekcji pochwy i zewnętrznych narządów płciowych. Feminum Żel
można stosować wiele razy dziennie, bez ograniczeń wieku, regularnie i odpowiednio do potrzeb, zarówno przez kobiety w ciąży, jak i
matki karmiące piersią. Długotrwałe stosowanie preparatu nie zaburza równowagi hormonalnej organizmu oraz pozostaje obojętny dla
skóry. Używanie innych przypadkowych środków zawierających tłuszcze lub substancje nierozpuszczalne w wodzie jak kremy, mleczka
kosmetyczne oraz oliwki może powodować podrażnienia, zaczerwienienia i ból. Feminum Żel - jest preparatem zupełnie neutralnym, nie
pozostawiającym plam na bieliźnie. W przypadku niejasności, bliższych informacji udzieli lekarz-ginekolog. Nawilżający żel Feminum
dzięki zawartości kwasu mlekowego wpływa na przywrócenie kwaśnego odczynu pH 3,8-4,2, dzięki czemu w znaczący sposób
powstrzymuje rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za zakażenia pochwy. Zdrowa i jędrna skóra krocza gwarantuje prawidłową
funkcję fizjologiczną tej części ciała kobiety.  Stosowanie Niewielką ilość (w zależności od potrzeby) należy nałożyć na miejsce
specjalnie narażone na otarcia - także przed kontaktami intymnymi lub badaniem. Może być również aplikowany bezpośrednio na
prezerwatywę. W razie potrzeby użyj większej ilości żelu.  Uwaga Feminum żel nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Stosowanie żelu
należy przerwać w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na jeden ze składników preparatu. Unikać kontaktu z oczami.  
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