WYRÓB MEDYCZNY

SPECJALISTYCZNY ŻEL DLA KOBIET I DZIECI DO ZAPOBIEGANIA
I LECZENIA WSPOMAGAJĄCEGO ZAKAŻEŃ OKOLIC INTYMNYCH
OPIS PRODUKTU
prOVag żel® jest specjalistycznym wyrobem medycznym przeznaczonym do wspomagania
leczenia zakażeń bakteryjnych i grzybiczych zewnętrznych narządów płciowych.
Składniki prOVag żel® utrzymują fizjologiczne, kwaśne pH dzięki czemu chronią równowagę
mikrobiologiczną okolic intymnych. prOVag żel® działa przeciwgrzybiczo ograniczając wzrost
Candida albicans, Candida glabrata, a także przeciwbakteryjnie wobec drobnoustrojów najczęściej
wywołujących stany zapalne pochwy, takich jak: Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Prevotella
bivia, Streptococcus agalactiae.
prOVag żel® polecany jest kobietom i dzieciom powyżej 1. roku życia podatnym na zakażenia okolic
intymnych w celu wspomagania leczenia i łagodzenia skutków zakażeń. prOVag żel® zmniejsza
uczucie pieczenia i dyskomfortu, łagodzi podrażnienia i inne dolegliwości związane ze stanem
zapalnym okolic intymnych, pielęgnuje i nawilża.
Zaleca się również stosowanie prOVag żel® w codziennej profilaktyce infekcji bakteryjnych
i grzybiczych.
Preparat hipoalergiczny polecany dla osób o skórze wrażliwej, skłonnej do alergii, atopii, przesuszania i podrażnień w obrębie zewnętrznych narządów płciowych.
Produkt testowany dermatologicznie u osób z dodatnim wywiadem w kierunku alergii.
Produkt testowany ginekologicznie.
Wyprodukowano w warunkach Good Manufacturing Practice.
W celu uzyskania silniejszych i długotrwałych efektów wskazane jest jednoczesne stosowanie
prOVag żel® z dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego
prOVag® w postaci doustnych kapsułek.
Więcej informacji o zdrowiu intymnym na www.provag.pl
prOVag żel® posiada pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

SKŁAD
Składnikami prOVag żel® są metabolity bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus, głównie
kwas mlekowy i inne kwasy organiczne, które utrzymując niskie pH naturalnie chronią okolice
intymne przed niekorzystnymi drobnoustrojami. W skład prOVag żel® wchodzi także woda oraz
substancje pomocnicze: glikol propylenowy, gliceryna, hydroksypropylometyloceluloza, alkohol
fenyloetylowy, glikol kaprylowy, kompozycja zapachowa.
prOVag żel® nie zawiera PEG, parabenów, detergenów w tym: SLS, SLES.
KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ PROVAG ŻEL®?
prOVag żel® polecany jest kobietom i dzieciom ze skłonnościami do suchości zewnętrznych
narządów płciowych, zaburzeń naturalnej mikroflory oraz nawracających stanów zapalnych.
prOVag żel® można stosować codzienne lub doraźnie w celu:
ź
wspomagania leczenia zakażeń bakteryjnych i grzybiczych okolic intymnych
ź
utrzymania równowagi mikroflory okolic intymnych
ź
łagodzenia objawów zakażenia bakteryjnego lub grzybiczego, takich jak pieczenie,
świąd i dyskomfort w obrębie zewnętrznych narządów płciowych
ź
utrzymania fizjologicznego, kwaśnego pH okolic intymnych, które hamuje nadmierny
wzrost bakterii i grzybów
oraz profilaktycznie w stanach zwiększonego ryzyka wystąpienia stanów zapalnych w okolicach
intymnych, a zwłaszcza:
ź
w trakcie i po kuracji antybiotykowej (doustnej lub dopochwowej)
ź
w sytuacjach utrudnionej higieny, np. podczas podróży
ź
przy częstym korzystaniu z basenu, jacuzzi, sauny
ź
po depilacji okolic intymnych
ź
w okresie klimakterium, po połogu, w cukrzycy.

DAWKOWANIE
Zazwyczaj wystarczy jedna aplikacja żelu raz na dobę. W razie potrzeby prOVag żel® można
stosować 2-3 razy dziennie.
SPOSÓB UŻYCIA
Po umyciu okolic intymnych nałożyć cienką warstwę prOVag żel® na okolice krocza i zewnętrznych
narządów płciowych. prOVag żel® należy nakładać od przodu w kierunku odbytu.
prOVag żel® jest komfortowy w użyciu, nie brudzi bielizny, a specjalna konsystencja zapewnia
przyjemne i długotrwałe nawilżenie.
OSTRZEŻENIA
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
W przypadku ostrych infekcji pochwy zalecane jest stosowanie pod nadzorem lekarza.
Ze względu na brak odpowiednich badań, w czasie ciąży i karmienia piersią preparat stosować po
konsultacji z lekarzem.
Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu.
Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.
Nie połykać.
Wyrób przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Po zastosowaniu preparatu może wystąpić chwilowe delikatne szczypanie, co jest związane
z prawidłową reakcją na obniżenie pH.
Jeśli po zastosowaniu prOVag żel® pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy, tj. nasilenie
świądu, nasilenie pieczenia, wysypka itp. należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się
z lekarzem.
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w zakresie od 15°C do 25°C w suchym miejscu.
OPAKOWANIE
Pojemnik 30 g, typu Airless, w kartoniku z instrukcją używania.
OKRES WAŻNOŚCI WYROBU
3 lata
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