
PROFILAKTYKA I WSPOMAGANIE LECZENIA 
PRZEWLEKŁYCH I NAWRACAJĄCYCH 
DOLEGLIWOŚCI INTYMNYCH.

Współdziałanie kwasu mlekowego z kwasem hialuronowym wyjątkowo korzystnie 
i szybko przyczynia się do odbudowy mikroflory pochwy. Zapewniają normalny 
poziom kwasowości błony śluzowej pochwy i hamują rozwój szkodliwych bakterii.

DZIAŁANIE:
Redukuje świąd, pieczenie, uczucie suchości, podrażnienia.
Zmniejsza nadmierne upławy, nieprzyjemny zapach i/lub kolor upławów. 
Wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i grzybiczych. 
Odtwarza i stabilizuje prawidłową florę bakteryjną nabłonka pochwy.
Zapobiega nawrotom infekcji.
Normalizuje poziom kwasowości pochwy (pH).

Żel dopochwowy z kwasem hialuronowym 
i kwasem mlekowym 5 aplikatorów po 5 ml

Wyjątkowy 
skład                                                          

kwas hialuronowy 
+ kwas mlekowy

Wygodna 
forma 

aplikacji!



NAJCZĘSTSZE DOLEGLIWOŚCI 
INTYMNE I ICH OBJAWY.

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.



MEDIVAG® Combi Gel 
ZAWIERA:

Kwas hialuronowy, posiadający właściwości wiązania wody do błony 
śluzowej, wykazuje działanie nawilżające i ochronne na śluzówkę pochwy, 
wspomagając tym samym odbudowę i utrzymanie prawidłowej flory 
bakteryjnej pochwy.

Dzięki odpowiedniemu nawilżeniu tworzone jest właściwe środowisko do 
zachodzenia naturalnych procesów regeneracyjnych.

Kwas mlekowy tworzy odpowiednie, kwaśne środowisko pochwy 
zapewniając jej kwaśny odczyn. Dzięki temu utrzymana jest równowaga 
mikrobiologiczna, co zapobiega ingerencji bakterii, jak i grzybów 
chorobotwórczych. Zapewnia tym samym ochronę przed uciążliwym 
stanem klinicznym jakim jest bakteryjna waginoza (bacterial vaginosis). 



MEDIVAG® Combi Gel 
STOSOWANY PROFILAKTYCZNIE: 

po leczeniu stanu zapalnego - zastosowany bezpośrednio – zmniejsza 
znacząco ryzyko nawrotu infekcji,
podczas każdej antybiotykoterapii - stosowany równolegle – zapobiega 
wyjałowieniu mikroflory błon śluzowych,
w okresie rozrodczym - podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej – 
działa korzystnie w zaburzeniach wydzielania śluzu przez nabłonek pochwy, 
powodujących uczucie suchości,
w okresie menopauzy - zwłaszcza podczas przyjmowania terapii 
hormonalnej – działa nawilżająco w stanach suchości pochwy.

SPOSÓB UŻYCIA: 

MEDIVAG® Combi Gel stosuje się jeden raz 
dziennie, przed snem lub planowanym 
współżyciem. 

Podczas profilaktyki nawracających infekcji 
zaleca się stosowanie przez 10 dni, 1 raz 
na noc, co drugi dzień, a następnie, przez 
kolejnych 5 tygodni, 2 razy w tygodniu, 
na noc.

MEDIVAG® Combi Gel dostępny 
jest w aptekach, bez recepty.

Wyłączny dystrybutor w Polsce: Kadefarm Sp. z o.o.
www.kadefarm-zdrowie.pl


