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JASNUM COMFORT 10 globulek
 

Cena: 39,99 PLN

Opis produktu
 

Jasnum comfort - globulki dopochwowe na suchość pochwy

Globulki Jasnum comfort przeznaczone są dla kobiet. Łagodzą dyskomfort, uczucie suchości oraz napięcie, świąd i pieczenie błon
śluzowych pochwy. Działają nawilżająco i przywracają elastyczność błony śluzowej pochwy. Wspomaga zachowanie właściwego pH
pochwy na poziomie <4,5 (odczyn kwaśny), co sprzyja utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej (dzięki zawartości kwasu mlekowego).
Redukuje również nieprzyjemny zapach. Stosowanie zapobiega uszkodzeniom nabłonka podczas aktywności ruchowej, stosunków
płciowych lub badań ginekologicznych.
Obecna w globulkach sól sodowa kwasu hialuronowego i octan tokoferylu (witamina E) nawilża i zabezpiecza błonę śluzową pochwy.

Bezpieczeństwo i działanie składników potwierdzone w badaniach naukowych.
Nie zawiera PEG, parabenów, detergentów, w tym: SLS, SLES.
Produkt niehormonalny.

Skład:
1 globulka zawiera: sól sodowa kwasu hialuronowego, glikogen, kwas mlekowy, octan tokoferylu (Witamina E), mleczan sodu, glicerydy
półsyntetyczne.

Sposób użycia:
Uwaga:
Przed aplikacją wyrobu dokładnie umyć ręce.
Z blistra wyjąć 1 globulkę poprzez oderwanie folii wzdłuż perforacji i rozchylenie listków folii. Globulkę umieścić głęboko w pochwie.
Uwaga: W przypadku gdy konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem z folii należy umieścić ją na kilka minut w lodówce, do
momentu stwardnienia globulki.
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 1 globulkę na noc przez 7 kolejnych dni. Następnie w celu utrzymania działania stosować 1
globulkę co 2-3 dni aż do ustąpienia objawów. Nie stosować wyrobu dłużej niż przez 30 dni. W przypadku pominięcia zastosowania
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globulki, nie stosować dawki podwójnej. Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego!

Ostrzeżenia i przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może osłabiać lub opóźniać
ich działanie.
W ciąży i w trakcie karmienia stosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku ostrej infekcji pochwy stosować tylko po konsultacji z lekarzem.
Ze względu na zawartość kwasu mlekowego mogą wystąpić nieznaczne reakcje skórne (łagodne pieczenie lub swędzenie), zwłaszcza
przy dużej suchości pochwy. Objawy te mają charakter przejściowy i zwykle ustępują.
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