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Iladian Direct plus, 10 tabletek dopochwowych
 

Cena: 12,98 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
 

Opis produktu:

Iladian direct plus ogranicza rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych, redukuje świąd, upławy i nieprzyjemny zapach, odtwarza i
utrzymuje fizjologiczne pH, likwiduje napięcie i suchość błony śluzowej pochwy. Bakteryjne zakażenie pochwy jest zaburzeniem
równowagi pomiędzy poszczególnymi rodzajami bakterii występujących w środowisku pochwy. W jego przebiegu znacząco wzrasta
liczba bakterii beztlenowych powodujących dokuczliwe objawy, spada natomiast ilość korzystnych pałeczek kwasu mlekowego
należących do rodzaju Lactobacillus, które zapewniają utrzymanie fizjologicznego kwaśnego odczynu pochwy (pH<4,5). Zmniejszenie
ilości bakterii kwasu mlekowego może także prowadzić do rozwoju drożdżaków (najczęściej z gatunku Candida albicans) wywołujących
grzybicze zapalenie pochwy. Wyrób medyczny Iladian direct plus poprzez przywrócenie lub utrzymanie fizjologicznego pH pochwy
stwarza warunki hamujące rozwój bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju
Candida. Dodatkowo zawarta w wyrobie inulina korzystnie wpływa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej, która pełni istotną rolę w
zapobieganiu namnażaniu się bakterii wywołujących infekcje w układzie moczowo - płciowym. Działanie Iladian direct plus zostało
uzupełnione obecnością kwasu hialuronowego i witaminy E, które nawilżają błonę śluzową pochwy łagodząc świąd, suchość i uczucie
napięcia oraz zmniejszając podatność na mikrourazy.

Dodatkowe informacje

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. Skład – kwas L-askorbinowy, inulina, witamina E, kwas hialuronowy. Pozostałe składniki:
laktoza, stearynian magnezu.
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