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Feminum nawilżający żel intymny dla kobiet - 60g
 

Cena: 23,30 pln

Opis słownikowy

Producent Miralex

Opis produktu
 

Feminum Żel to preparat eliminujący niedobory wydzielania śluzu w pochwie, na które może mieć wpływ stres, zdenerwowanie,
pośpiech, codzienna aktywność zawodowa.

Może być stosowany pomocniczo w chorobach, których przebiegowi towarzyszy suchość błon śluzowych.

Żel Feminum znajduje także zastosowanie w medycynie, gdzie ułatwia przeprowadzenie badań lekarskich m.in ginekologicznych,
ultrasonograficznych, przez odbyt i wykonywanie niektórych zabiegów.

Dodatkowo stosowanie żelu intymnego Feminum ułatwia stosunki płciowe w przypadku występowania suchości pochwy, także z
użyciem prezerwatyw.

 

Sposób użycia:

Niewielką ilość (w zależności od potrzeby) nałożyć na miejsce specjalnie narażone na otarcia, także przed kontaktami intymnymi lub
badaniem.

Może być aplikowany bezpośrednio na prezerwatywę.

W razie potrzeby użyj większej ilości żelu.

 

Skład:

Gliceryna, hydroksyetyloceluloza, kwas mlekowy, hydroksybenzoesan metylu, hydroksybenzoesan propylu, woda oczyszczona.

Opakowanie: 60g

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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