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Lactovaginal 10 kapsułek dopochwowych
 

cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy ODBIÓR OSOBISTY

Opakowanie 10 kapsułek dopochwowych

Producent BIOMED

Opis produktu
 

Wskazania: 

Polecany kobietom i dziewczętom powyżej 16. roku życia w celu przywrócenia lub uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy.
Lek zaleca się stosować profilaktycznie, w stanach zapalnych narządów rodnych, po leczeniu lekami przeciwbakteryjnymi,
przeciwrzęsistkowymi lub przeciwgrzybiczymi oraz przy występowaniu upławów.

Działanie: 

Zmniejszenie liczby drobnoustrojów chorobotwórczych, przywrócenie naturalnej równowagi mikrobiologicznej w pochwie oraz
normalizacja wydzieliny z pochwy.

Skład: 

1 kapsułka zawiera żywe pałeczki bakterii kwasu mlekowego szczepu Lactobacillus rhamnosus 573, około 10^10, w tym nie mniej niż
10^8 CFU*; substancje pomocnicze: odtłuszczone mleko w proszku, sacharoza, sodu L-glutaminian, skrobia ziemniaczana, magnezu
stearynian, mannitol oraz składniki kapsułki: żelatyna i tytanu dwutlenek.

*CFU - jednostek tworzących kolonie.

Dawkowanie: 

1-2 kapsułki na dobę (1 rano, druga na noc) przez 1 tydzień. Kapsułkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Przeciwwskazania: 
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Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować jednocześnie z lekami
przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi lub przeciwgrzybiczymi (z wyjątkiem metronidazolu i kotrimoksazolu). Zachować
szczególną ostrożność, jeśli u pacjentki stwierdzono ciężkie zaburzenia układu odpornościowego.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w lodówce, w temperaturze 2-8°C, w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym miejscu. W okresie
ważności lek może być przechowywany poza lodówką, w temperaturze do 25°C, przez ograniczony okres, do 4 tygodni.

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

