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Multi-Gyn ActiGel Żel 50 ml
 

Cena: 75,53 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk leczniczy

Marka Producent QPHARMA SP. Z O.O.

Opakowanie 50 ml

Postać żel

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Multi-Gyn Actigel jest produktem pochodzenia naturalnego opartym na kompleksie 1QR. Multi-Gyn nie zawiera substancji
zapachowych ani żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. nie zawiera żadnych silnie działających substancji chemicznych,
żadnych środków konserwujących ani hormonów, jest bezpieczny i nieszkodliwy. Aloe Barbadensis Extract, Mannane, Galactoarabinan
Polyglucoronica Acid Crosspolymer, Glycerin, Caprylyl Glycol.  Wskazania  Bakteryjne zakażenie pochwy (Bacterial Vaginosis).
Zapobiegawczo w nawracających bakteryjnych zakażeniach pochwy i infekcjach na tle grzybiczym. W dolegliwościach pochwowych
takich, jak: świąd, podrażnienie, upławy, nieprzyjemny zapach, tkliwość, zaczerwienienie, suchość. Skuteczne zapobieganie i leczenie
nawracających dolegliwości pochwowych.  Działanie Multi-Gyn ActiGel, dlatego jest takie skuteczne, ponieważ zawiera on unikalny
składnik – 2QR. 2QR to pierwszy na świecie, opatentowany bio-aktywny bloker bakterii o potrójnym działaniu udowodnionym w
badaniach. Przede wszystkim 2QR zapobiega namnażaniu się chorobotwórczych bakterii w pochwie, ale także przywraca po infekcji
naturalne środowisko i dba o stan tkanek. Badania pokazują, że już po 6 godzinach od dopochwowej aplikacji Multi-Gyn ActiGel
zmniejsza się ilość bakterii chorobotwórczych. Multi-Gyn Actigel nie ma ograniczeń w stosowaniu. Może być stosowany podczas ciąży i
w okresie karmienia piersią, kiedy bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Multi-Gyn ActiGel nie zawiera żadnych środków
konserwujących, środków chemicznych czy hormonów. Przy częstych kobiecych dolegliwościach ważne jest, żeby mieć szybkie
rozwiązanie zawsze pod ręką. Jedno opakowanie Multi-Gyn ActiGel zawiera 25 dawek, które może być wykorzystane na kilka kuracji lub
profilaktycznie przez długi czas. Ekonomiczne opakowanie to również niski koszt pojedynczej dawki. Multi-Gyn ActiGel, jako jedyny może
być stosowany zewnętrznie, jak i dopochwowo. Cienki, o długości 5cm aplikator ułatwia stosowanie dopochwowe bez ryzyka podrażnień
lub uszkodzenia szyjki macicy. Forma żelu sprawia, że preparat nie wycieka podczas stosowania, więc Multi-Gyn ActiGel może być
stosowany o każdej porze, nie koniecznie tylko na noc. Multi-Gyn Actigel to bezbarwny żel, który podczas stosowania nie brudzi bielizny
czy pościeli. Dodatkowo jest on bezsmakowy i bezzapachowy, co podczas stosowania zapewnia duży komfort psychiczny. Używanie
Multi-Gyn ActiGel nie ma negatywnego wpływu na współżycie seksualne. Multi-Gyn ActiGel to dyskretny i naturalny żel z aplikatorem dla
kobiet, który skutecznie zapobiega i leczy dolegliwości pochwowe spowodowane przez bakterie, przeciwdziała rozwojowi drożdżaków
oraz szybko łagodzi świąd, podrażnienia, nieprzyjemny zapach i upławy. Multi-Gyn ActiGel kompleksowo hamuje przyczepianie się
chorobotwórczych bakterii do ścianek pochwy – dzięki czemu ogranicza możliwość powstawania i rozwój infekcji. Jednocześnie nie
niszczy pożytecznych bakterii. Przywraca fizjologiczną kwasowość pochwy, przez co stwarza odpowiednie środowisko dla rozwoju
pożytecznych bakterii obecnych w pochwie. Optymalnie nawilża i regeneruje uszkodzone tkanki pochwy.  Działania niepożądane
Ponieważ Multi-Gyn ActiGel ma optymalną dla pochwy kwasowość, a nasienie ma odczyn zasadowy, stosowanie preparatu Multi-Gyn
ActiGel może zmniejszać aktywność nasienia. Osoby chcące zajść w ciążę nie powinny zatem stosować preparatu Multi-Gyn ActiGel
przez kilka godzin po stosunku. Multi-Gyn ActiGel nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Nie są znane żadne inne działania niepożądane.
Po zastosowaniu może być odczuwalne lekkie szczypanie. Jest to normalne uczucie, które ustępuje w ciągu kilku minut. Można
stosować jednocześnie z kuracją antybiotykową lub antygrzybiczą. Nie ma negatywnego wpływu na działanie prezerwatyw. Ciąża i
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okres karmienia Multi-Gyn ActiGel może być bezpiecznie stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.  Dawkowanie W leczeniu
bakteryjnego zakażenia pochwy z występującymi upławami i/lub nieprzyjemnym zapachem stosować obficie dopochwowo, co najmniej
dwa razy dziennie przez okres min. 5 dni. W celu zapobiegania upławom, nieprzyjemnym zapachom i podobnym dolegliwościom lub w
celu przeciwdziałania rozwojowi drożdżaków stosować dopochwowo raz na trzy dni. W razie potrzeby można stosować częściej. W
przypadku dolegliwości ze strony pochwy takich, jak: świąd, podrażnienie, tkliwość, suchość, zaczerwienienie i bolesność należy
stosować Multi-Gyn ActiGel obficie co najmniej raz dziennie lub ilekroć pojawią się dolegliwości. 
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