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Feminum żel 40ml
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent MASTERS SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Feminum® nawilżający żel intymny
z kwasem mlekowym

 
  
  
  
działanie
Eliminuje niedobory wydzielania śluzu w pochwie; ułatwia badania lekarskie; uodparnia skórę krocza na otarcia i zadrapania; przywraca
kwaśny odczyn pH.  

 

Badania naukowe wykazały, że około 30% kobiet ma problemy, do których oficjalnie wstydzi się przyznać:
"Kontakty intymne z moim partnerem nie przebiegają harmonijnie".
Codzienne obciążenie pracą, zdenerwowanie, pośpiech, stres oraz wewnętrzny dyskomfort powodują u wielu kobiet nieprawidłowe
wydzielanie śluzu w przedsionku pochwy. Najlepszym sposobem, aby przeciwdziałać tego typu objawom jest stosowanie preparatów
nawilżających takich jak Feminum żel.

 

Wskazania:
Feminum żel to specjalny środek eliminujący niedobory wydzielania śluzu, ułatwia stosunki płciowe w przypadku suchości pochwy,
także z użyciem prezerwatyw. Feminum żel znalazł również zastosowanie w medycynie – ułatwia badania lekarskie, m.in. 
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ginekologiczne, ultrasonograficzne, badania przez odbyt i wykonywanie niektórych zabiegów. Pomocniczo działa także w chorobach,
których przebiegowi towarzyszy suchość błony śluzowej pochwy.
 

Feminum żel jest preparatem chroniącym przed otarciami prowadzącymi często do infekcji pochwy i zewnętrznych narządów
płciowych.

 

Stosowanie:
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. Niewielką ilość żelu należy nałożyć na miejsca narażone na otarcia – także przed kontaktami
intymnymi lub badaniem. Może być aplikowany również bezpośrednio na prezerwatywę.
Długotrwałe stosowanie nie zaburza równowagi hormonalnej organizmu i pozostaje obojętny dla skóry.
 

Informacje dodatkowe
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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.aptekasz.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

