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Cicatridina globulki dopochwowe x10 sztuk
 

Cena: 32,02 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Miralex

Postać globulki

Substancja
czynna

aloes, drzewo herbaciane, kwas hialuronowy
(hialuronian sodu), nagietek, wąkrota
azjatycka

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Prawie każda kobieta doświadcza w swoim życiu dyskomfortu, a często przykrych dolegliwości związanych z uszkodzeniem błony
śluzowej pochwy. Czynnikami, które sprzyjają bądź powodują to uszkodzenie, mogą być: porody, zabiegi i badania ginekologiczne,
zbliżenia intymne z partnerem, a także chemio- i radioterapia.

W okresie menopauzy u kobiet również występują następujące dolegliwości: suchość pochwy, świąd, pieczenie i ból przy współżyciu
płciowym.

Szansą na przeciwdziałanie wszystkim tym przykrym objawom jest stosowanie globulek dopochwowych Cicatridina.

Działanie

przyspiesza zabliźnianie się ran w pochwie;
przywraca naturalny proces gojenia;
odbudowuje błonę śluzową pochwy w procesach atrofii i dystrofii;
łagodzi takie objawy jak: uczucie napięcia i suchości pochwy, świąd, pieczenie, bóle przy współżyciu płciowym - już w pierwszym
tygodniu stosowania.

Wskazania

preparat wspomagający proces regeneracji błony śluzowej pochwy w stanach atrofii i dystrofii. Wspomaga gojenie się ran po porodzie,
zabiegach ginekologicznych, dystrofii spowodowanej chemioterapią lub naświetlaniem jonizującym oraz w przypadku suchości pochwy,
wywołanej również niedoborem estrogenów.

Przykładowe zastosowanie

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

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/cicatridina-globulki-dopochwowe-x10-sztuk.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
po porodzie, po zabiegach ginekologicznych, po zabiegach chirurgicznych, po chemio- i radioterapii – stosować 1 globulkę
wieczorem przez 10-20 dni
przy suchości pochwy, w okresie przed i menopauzalnym, stanach zmniejszonego wydzielania estrogenów – stosować 1
globulkę wieczorem przez 10 dni, następnie co 2-3 dzień

Cicatridina globulki dopochwowe mogą być stosowane przez dłuższy czas.

Informacje dodatkowe

Cicatridina globulki dopochwowe oprócz kwasu hialuronowego – naturalnej substancji występującej w organizmie człowieka - zawierają
także:

wyciąg olejowy z wąkrotki azjatyckiej - stymuluje proces gojenia ran,
wyciąg olejowy z nagietka – działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo,
wyciąg olejowy z aloesu – hamuje proces zapalny,
olejek z drzewa herbacianego – działa antybakteryjnie

Skład

Sól sodowa kwasu hialuronowego 5 mg, Centella Asiatica - ekstrakt olejowy 60 mg, wyciąg olejowy z nagietka, wyciąg olejowy z
aloesu 60 mg, ekstrakt olejowy z drzewa herbacianego 2 mg, glicerydy półsyntetyczne, BHT, iozpropyl paraben, izobutyl paraben,
butyl paraben.
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