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Intimel, Nawilżający żel intymny, 30 g kobieta
 

cena: 11,90 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 g

Postać żel

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Grzybica

Opis produktu
 

Wskazania

ułatwianie stosunków płciowych w przypadku suchości pochwy (także z użyciem prezerwatywy),
ułatwianie przeprowadzenia badań ginekologicznych i ultrasonograficznych,
wspomaganie leczenia chorób przebiegających z towarzyszącą suchościa błon śluzowych np. zespół Sjogrena,
ułatwianie stosowania tamponów higienicznych, czopków, użycia termometru

Działanie

Klarowny, łagodny żel o lekko kwaśnym odczynie pH, mającym zastosowanie w niedoborach wydzielania śluzu w pochwie.
Skutecznie wspomaga naturalne nawilżenie.
Przeznaczony dla kobiet w każdym wieku.
Intimel jest dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe. Łatwo się zmywa i nie plami bielizny.
Dzięki odpowiedniemu (lekko kwaśnemu) fizjologicznemu odczynowi pH oraz właściwej konsystencji nie zaburza równowagi naturalnej
mikroflory miejsc intymnych.
Wyprodukowany na bazie wody oczyszczonej.

Skład

Agua, Propylene glycol, Hydroxyethylcellulose, Sodium phosphate, Boric acid, Phenoxyethanol (and) Methyloparaben (and)
Ethyloparaben (and) Butyloparaben (and) Propyloparaben (and) Isobutylparaben.

Zawartość Tuba 30 g.

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Sposób użycia
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Niewielką ilość żelu nanieść na miejsca wrażliwe i narażone na otarcia - przed kontaktem intymnym, badaniem ginekologicznym lub
ultrasonograficznym, użyciem termometru, czopków i tamponów higienicznych.
Możliwe jest również zastosowanie żelu bezpośrednio na członek partnera, osłonkę sondy, sondy ultrasonograficznej lub wziernik
ginekologiczny.
Preparat może być stosowany łącznie z prezerwatywą.
Po użyciu należy szczelnie zamknąć tubę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Ostrzeżenia

Nie stosować na uszkodzone błony śluzowe i skórę.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Przed użyciem preparatu umyć ręce.
W przypadku ciągłego stosowania, po upływie 30 dni wymagana jest kilkudniowa przerwa.
Chronić przed dziećmi.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: EMO

Pozwolenie: DOC*
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