NA KOBIECE PROBLEMY
NAJKRÓTSZA SKUTECZNA KURACJA
W LECZENIU DOLEGLIWOŚCI INTYMNYCH POCHWY:
Do stosowania w przypadku świądu, pieczenia, uczucia suchości,
podrażnień oraz nadmiernej ilości wydzieliny (upławy), często
z nieprzyjemnym zapachem.
W przypadku stwierdzonych infekcji bakteryjnych i grzybiczych.
Odtwarza i stabilizuje prawidłową florę bakteryjną nabłonka
pochwy.
Zapobiega nawrotom infekcji.
Normalizuje poziom kwasowości pochwy.

MECHANIZM DZIAŁANIA:
Kapsułki Medivag® sprzyjają przywróceniu naturalnego stanu
fizjologicznego pochwy. Zawierają probiotyczne bakterie kwasu
mlekowego Lactobacillus acidophilus, normalnie obecne we florze
pochwy, a także kombinację składników aktywnych (kwas mlekowy,
żurawina), które pozwalają kontrolować stały poziom kwasowości.

Kapsułki w otoczce roślinnej, nie zawierają żelatyny pochodzenia zwierzęcego.

TYLKO 6 APLIKACJI!

NAJKRÓTSZA SKUTECZNA KURACJA
Większość dolegliwości intymnych spowodowana jest zaburzeniem środowiska pochwy. W pochwie w warunkach prawidłowych obecna
jest ogromna liczba bakterii, nazywanych mikroflorą lub środowiskiem pochwy. Odpowiadają one za jej kwasowe środowisko (pH). Zmiana
poziomu kwasowości, nawet krótkotrwała, może spowodować zaburzenia w obrębie mikroflory pochwy. Jeżeli bakterie kwasu mlekowego
zostaną zdominowane przez szkodliwe, inne mikroorganizmy (bakterie lub grzyby), mogą wystąpić różne dolegliwości intymne, a w dalszej
konsekwencji stan zapalny.
BAKTERYJNE ZAPALENIE POCHWY: Bakteryjne zapalenie pochwy to stan zaburzenia flory bakteryjnej spowodowany szkodliwymi bakteriami.
Można je rozpoznać obserwując zmianę wydzieliny. Wydzielina może być bezbarwna lub zabarwiona, jej ilość może być nadmierna, często
o nieprzyjemnym zapachu ryby. Często towarzyszą temu takie dolegliwości jak: świąd, podrażnienie, nadwrażliwość, zaczerwienienie
i suchość.
ZAKAŻENIA CANDIDA (ZAKAŻENIA GRZYBICZE): Kandydoza jest infekcją grzybiczą spowodowaną przez drożdżopodobne grzyby, głównie
Candida albicans. Zakażenie pochwy przez Candida objawia się świądem, pieczeniem, zaczerwienieniem i zwykle białą wydzieliną.
SPOSÓB UŻYCIA: Medivag ® stosuje się przez 6 dni, jeden raz dziennie, przed snem.
Podczas profilaktyki nawracających infekcji, przy powracających stanach suchości śluzówki pochwy, przy przewlekłych dolegliwościach
intymnych, Medivag® stosuje się co drugi dzień, przed snem, przez 12 dni, a następnie 2 razy w tygodniu, aż do całkowitego ustąpienia
dolegliwości.

STOSOWANIE PODCZAS CIĄŻY I/LUB KARMIENIA: należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu.
Medivag® dostępny jest w aptekach, bez recepty.
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