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Iladian direct plus kapsułki dopochwowe, 10 sztuk
 

Cena: 21,77 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 tabl. (dopoch.)

Postać tabl.dopoch.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Iladian direct plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, grzybiczych
jak i mieszanych oraz pomaga zapobiec rozwojowi zakażenia

SKŁADNIKI:
- inulina - która wspomaga namnażanie bakterii tworzących naturalną florę bakteryjną pochwy
- kwas L-askorbinowy - który zakwasza środowisko pochwy hamując rozwój niepożądanych drobnoustrojów: bakterii i grzybów
- witamina E i kwas hialuronowy - które nawilżają błonę śluzową pochwy zmniejszając podatność na mikrourazy.

DZIAŁANIE
Iladian direct plus to tabletki dopochwowe, które poprzez przywrócenie lub utrzymanie fizjologicznego pH pochwy stwarzają warunki
hamujące rozwój bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida. Iladian
direct plus działa zatem na trzy rodzaje infekcji:
- bakteryjne,
- grzybicze,
- mieszane: gdy infekcja jest powodowana jednocześnie przez bakterie i przez grzyby.

PRZECIWWSKAZANIA:
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie stosować na uszkodzone błony śluzowe. W przypadku
występowania upławów z krwią nie stosować wyrobu Iladian direct plus i skonsultować się z lekarzem. Wyrób medyczny Iladian direct
plus nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi preparatami do stosowania dopochwowego. Ciąża i karmienie piersią: przed
zastosowaniem skonsultować się z lekarzem

SPOSÓB UŻYCIA:
Iladian direct plus może być stosowany zarówno profilaktycznie, jak i we wspomaganiu leczenia.Podczas wspomagania leczenia
bakteryjnego zakażenia pochwy należy stosować 1 tabletkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni. Tabletkę należy
umieścić głęboko w pochwie.W profilaktyce należy stosować 1 tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu. Tabletkę należy umieścić
głęboko w pochwie
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