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Vagical globulki 1,5 g, 10 szt.
 

Cena: 18,50 zł

Opis słownikowy

Dawka 1,5 g

Opakowanie 10 szt.

Postać glob.dopochw.

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Homeopatyczny produkt leczniczy

Opis produktu
 

Dzięki korzystnemu składowi opartemu o naturalne, doskonale przebadane substancje czynne, Vagical świetnie sprawdza się przy
podrażnieniach, otarciach, dyskomforcie czy początkach infekcji w okolicy kobiecych narządów rodnych. Zawarty w globulkach Vagical
wyciąg z nagietka lekarskiego działa przyczynowo - przeciwgrzybicznie i przeciwbakteryjnie oraz objawowo – przeciwzapalnie,
wspomagając gojenie i proces regeneracji. Vagical działa ściśle w miejscu podania co sprawia, że nie wywołuje interakcji z innymi lekami
oraz antykoncepcją doustną. Po uprzednim zwilżeniu dobrze rozpuszcza się w wydzielinie błony śluzowej i uwalnia substancje czynną
już po paru minutach, łagodząc objawy i zmniejszając świąd. Vagical osłania zmienione błony śluzowe, chroniąc przed utratą wilgoci i
wnikaniem drobnoustrojów.

Calendula officinalis TM – 150 mg
globulki

Wskazania: stany zapalne dróg rodnych objawiające się upławami, świądem, pieczeniem, zaczerwienieniem okolicy warg sromowych.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Skład: nalewka macierzysta z nagietka lekarskiego (Calendula Officinalis TM), glikol polioksyetylenowy.

Sposób użycia:
Lek przeznaczony jest do podawania dopochwowego.

Dorosłe kobiety: 1 globulka 2-3 razy dziennie.

Przed zastosowaniem globulkę należy zwilżyć przegotowaną, ostudzoną wodą.

Opakowanie: 10 szt.
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Pozwolenie nr: IL-5949/LN-H 

Podmiot odpowiedzialny
Farmina sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30-721 Kraków

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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