Multi-Gyn® FloraPlus
Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați Multi-Gyn FloraPlus. Păstrați
acest prospect. S-ar putea să ﬁe necesar să-l recitiți.
MULTI-GYN FLORAPLUS TRATEAZĂ INFECȚIILE VAGINALE

INGREDIENTE

+ Are efect direct asupra mâncărimii, iritațiilor și excesului de secreții vaginale
nedorite
+ Conține prebiotice
+ Are pH-ul ideal pentru un vagin sănătos
+ Produs natural

Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, prebiotice (Lactitol și FOS).
*complex 2QR: polizaharide bio-activ patentate

INFORMAȚII DESPRE ALERGII
Alergiile la ingredientele Multi-Gyn FloraPlus sunt foarte rare. Dacă aveți îndoieli,
testați o cantitate mică în interiorul brațului. Dacă apare o pată roșie sau mâncărime,
vă sfătuim să nu utilizați Multi-Gyn FloraPlus.

INDICAȚII
Pentru femeile care suferă de disconfort vaginal cauzat de infecțiile vaginale.
Multi-Gyn FloraPlus este foarte eﬁcient pentru tratarea infecțiilor vaginale și reduce
disconfortul precum mâncărime, iritații și excesul de secreții vaginale nedorite.
Nu tratează și nu previne bolile cu transmitere sexuală.

CUM ACȚIONEAZĂ MULTI-GYN FLORAPLUS
Multi-Gyn FloraPlus este un produs natural, bazat pe complexul bio-activ 2QR în
combinație cu prebiotice. Complexul 2QR este o substanță naturală derivată din
plante și are capacitatea unică de a bloca alipirea bacteriilor dăunătoare la peretele și
mucoasa vaginală. Bacteriile dăunătoare sunt neutralizate în condiții de siguranță.
Prebioticele stimulează lactobacilii buni pentru refacerea ﬂorei vaginale. Astfel
Multi-Gyn FloraPlus este ideal pentru tratarea problemelor vaginale și refacerea
sănătății vaginale.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
Pentru tratarea infecțiilor vaginale: utilizați 1 doză de unică folosință înainte
de a merge la culcare, timp de 5 zile consecutive.
Dacă simptomele persistă sau se repetă va rugăm să vă adresați medicului sau
farmacistului dvs.
Multi-Gyn FloraPlus nu trebuie utilizat mai mult de 30 de zile consecutive.
Acest lucru permite ﬂorei vaginale să se regleze fără sprijin.

EFECTE SECUNDARE
Nu sunt cunoscute efecte secundare. Deoarece Multi-Gyn FloraPlus are o aciditate
optimă (pH scăzut) pentru vagin și sperma este alcalină (pH mare), folosirea acestuia
ar putea reduce activitatea spermei. De aceea FloraPlus nu ar trebui folosit dacă doriți
să rămâneți însărcinată.

INTERACȚIUNI CU MEDICAMENTELE
Nu există interacțiuni cunoscute cu medicamentele.

SARCINA ȘI ALĂPTAREA
Nu sunt cunoscute contraindicații de folosire a Multi-Gyn FloraPlus în timpul sarcinii
și al alăptării. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului.

UTILIZAREA CU PREZERVATIVE ȘI PESARE
Efectul asupra pesarului sau a prezervativelor nu este cunoscut.

DEPOZITARE
A se păstra la temperaturi între 10ºC și 25ºC (la temperatura camerei). A nu se lăsa la
îndemâna copiilor. A nu se folosi Multi-Gyn FloraPlus după data de expirare.

INFORMAȚII GENERALE

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI
Este posibil ca, după aplicare, să aveți senzație de furnicături. Acest lucru este normal
și senzația va trece rapid.

MULTI-GYN FLORAPLUS ESTE UN PRODUS NATURAL
Multi-Gyn FloraPlus nu conține hormoni, ingrediente de origine animală sau
parfum.

Un vagin sănătos menține un echilibru între bacterii și ﬂora vaginală. Când mediul
natural sau pH-ul vaginului este perturbat, bacteriile dăunătoare și microbii se pot
dezvolta. Perturbarea acestui echilibru este adesea observată de o schimbare a
scurgerilor vaginale. Cele mai frecvente sunt creșterea excesivă a bacteriilor
cunoscută sub numele de vaginoză bacteriană (VB) și candida. Vaginoza bacteriană
este însoțită în cea mai mare parte de exces de scurgeri vaginale și candida este
însoțită de mâncărime, senzație de arsură și scurgeri vaginale.

CUM SĂ UTILIZAȚI MULTI-GYN FLORAPLUS
Multi-Gyn FloraPLus este un gel vaginal prebiotic care se aplică direct în vagin. Fiecare tub reprezintă o doză unică de aplicare.
Imaginile alăturate arată cum să utilizați o doză unică. Aruncați tubul după utilizare.
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1. Scuturați tubul astfel încât conținutul
3. Introduceți ușor capătul subțire al
4. Strângeți ușor tubul pentru a aplica
5. Continuați să strângeți tubul în timp ce
să vină în jos.
aplicatorului în vagin.
gelul în vagin.
îl scoateți.
2. Rupeți vârful tubului prin răsucire.
Notă: tubul este special creat pentru a aplica cantitatea recomandată de gel. Atunci când este utilizat conform instrucţiunilor o cantitate mică de gel va rămâne în tub.
Importator și distribuitor:
Producător:
S.C. VAVIAN PHARMA SRL,
BioClin BV, Delftechpark 55,
Bd. Basarabia nr. 256 corp 10, Incinta Faur, București, sector 3,
2628 XJ Delft, Olanda
Tel/fax: 031/0304763; 031/0304766; ofﬁce@vavianpharma.ro
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