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Ginexid ginekologiczna Pianka 150 ml
 

Cena: 49,13 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 150 ml

Postać pianka

Producent/
Dystrybutor

MIRALEX SP.Z.O.O.

Rejestracja Kosmetyk leczniczy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład SKUTECZNOŚĆ W OPARCIU O NATURALNE SKŁADNIKI:  CHLORHEKSYDYNA- Jest antyseptykiem o szerokim spektrum
działania. Wykazuje silne działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne. Działa silniej na bakterie Gram - dodatnie, słabiej na Gram -
ujemne oraz niektóre wirusy. Udokumentowano skuteczność stosowania Chlorheksydyny w leczeniu zakażeń bakteryjnych i
grzybiczych. Nie wpływa negatywnie na fizjologiczną florę pochwy zależną od Lactobacillus.  WYCIĄG Z OCZARU- Garbniki zawarte w
ekstrakcie zmniejszają przekrwienie, wykazują działanie ochronne, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Ponadto dają wyczuwalne
odczucie świeżości na skórze. Tonizujące, kojące i odświeżające właściwości wyciągu z hamamelis czynią go szczególnie przydatnym
w leczeniu delikatnych okolic pochwy.   EKSTRAKT Z RUMIANKU- Działając w synergii z wyciągien z oczaru skutecznie chroni błonę
śluzową pochwy. Dzięki działaniom kojącym i zmiękczającym jest szczególnie wskazany do leczenia obszarów zapalnych. Wykazuje
właściwości oczyszczające, regenerujące, łagodzące i bakteriostatyczne.  MENTOL- Mentol posiada właściwości znieczulające i
zmniejszające podrażnienie błon śluzowych. Działa kojąco i odświeżająco.  Wskazania W okresie ciąży i połogu,   po operacjach i
zabiegach ginekologicznych,  we wszelkich sytuacjach wzrostu ryzyka infekcji,  podczas menstruacji ( w trakcie korzystania tamponów,
podpasek)  po zbliżeniach intymnych,  przed i po korzystaniu z kąpieli wodnych i słonecznych (basen, jezioro, plaża),  przed i po
korzystaniu z sauny , siłowni, sali treningowej i gimnastycznej,  w czasie podróży.  Działanie Delikatnie oczyszcza i tonizuje.  Łagodzi
podrażnienia.  Wzmacnia naturalny system ochronny błon śluzowych.  Przywraza i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy.  Skutecznie
ogranicza nieprzyjemny zapach.  Działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie  Łagodne działanie antyseptyczne (synergiczne dizałanie
chlorheksydyny oraz kwasu undecylenowego)  Dawkowanie Delikatna pianka w postaci spreju umożliwiająca łatwe dozowanie,
przechowywanie oraz bezpieczeństwo. Formuła pianki redukuje ryzykozanieczyszczenia oraz gwarantuje stabilność produktu. 
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