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GYNOXIN UNO kaps.dopoch. 600mg x 1kaps.
 

Cena: 32,92 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 1 szt. (blister)

POSTAĆ GLOBULKI DOPOCHWOWE

PRODUCENT RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA S.P.A

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Fenticonazoli nitras

Opis produktu
 

Opis produktu
Gynoxin® Uno to lek bez recepty na mieszane i grzybicze infekcje intymne. Nie tylko usuwa objawy zakażenia, ale też działa na
bezpośrednią przyczynę infekcji. Gynoxin® to jedyne kapsułki dopochwowe na rynku, zawierające fentikonazol – pochodną imidazolu o
szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego, działa również przeciwbakteryjnie na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne.

Wybierz lek i już 1 kapsułką wylecz infekcję intymną!
Wysoka skuteczność potwierdzona w licznych badaniach klinicznych.
To ten sam lek, który do tej pory dostępny był tylko na receptę. Teraz dostępny bez recepty!
Jednorazowe podanie dużej dawki leku istotnie wpływa na wygodę stosowania. Stężenie substancji czynnej w tkance utrzymuje się
jeszcze przez 3 doby po aplikacji leku.
Kapsułka dopochwowa Gynoxin® Uno wskazana jest do stosowania przy drożdżycy błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie
sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy) oraz w leczeniu zakażeń mieszanych pochwy.

Działanie
Niweluje silny, dokuczliwy świąd okolic intymnych.
Ból podczas stosunku i przy oddawaniu moczu.
Upławy grudkowate, serowate, bezzapachowe.

Sposób użycia
1 kapsułka dopochwowa zastosowana jednorazowo.
Aplikować głęboko do pochwy wieczorem przed snem. Jeśli objawy utrzymują się, następną dawkę można powtórzyć po trzech dniach.
Lek na infekcje intymne Gynoxin® Uno przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 16-ego roku życia. Pacjentki w
wieku powyżej 60-ego roku życia powinny przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.
Kapsułka dopochwowa Gynoxin® Uno przeznaczona jest wyłącznie do stosowania dopochwowego. Nie należy przyjmować jej doustnie.

Przeciwwskazania
Przy nadwrażliwości na fentikonazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
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Przechowywanie
Leku nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień
podanego miesiąca.

Składniki
Substancją czynną Gynoxin® Uno, leku bez recepty na mieszane i grzybicze infekcje intymne jest fentikonazol. 1 kapsułka dopochwowa
zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). Substancje pomocnicze to: parafina ciekła, wazelina biała, lecytyna
sojowa, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E
217).

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.aptekazabobrze.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

