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GYNOXIN KREM DOPOCHWOWY 30 g
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Producent RECORDATI

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

GYNOXIN KREM DOPOCHWOWY 30 g

Gynoxin krem dopochwowy to lek na mieszane i grzybicze infekcje intymne. Krem dopochwowy Gynoxin wskazany jest do stosowania
przy drożdżycy błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy) oraz w leczeniu zakażeń
mieszanych pochwy.
W odpowiednich przypadkach może być zastosowany również u partnera seksualnego.

Gynoxin to krem dopochwowy na infekcje intymne bez recepty. Nie tylko usuwa objawy zakażenia, ale też działa na bezpośrednią
przyczynę infekcji. Gynoxin zawiera fentikonazol. Jest to substancja o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Działa również
przeciwbakteryjnie na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne.

Składniki:
Substancją czynną leku Gynoxin® jest fentikonazol. 100 g kremu dopochwowego zawiera 2 g azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli
nitras). Substancje pomocnicze to: estry makrogolu z kwasami tłuszczowymi (C12-C18), olej migdałowy pierwszego tłoczenia, glikol
propylenowy, alkohol cetylowy, glicerolu monostearynian, lanolina uwodorniona, sody edetynian i woda oczyszczona.

Stosowanie:
Krem należy stosować za pomocą aplikatora (po umyciu nadaje się do wielokrotnego użytku).
 Wprowadzić zawartość aplikatora (ok. 5 g) głęboko do pochwy.

Stosować:
2 razy na dobę – wieczorem przed snem i rano – przez 3 kolejne dni lub
1 raz na dobę - wieczorem przed snem – przez 6 kolejnych dni.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W odpowiednich przypadkach, możliwe jest zastosowanie kremu u partnera seksualnego.
Leczenie partnerów kobiet cierpiących na nawracające infekcje drożdżakowe, likwiduje jedną z przyczyn nawrotów zakażenia.
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 Nie stosować przy nadwrażliwości na fentikonazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

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