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Globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym

NOW
OŒÆ

NOW
OŒÆ

- przyspiesza zabliŸnianie siê ran w pochwie

- przywraca naturalny proces gojenia

- odbudowuje b³onê œluzow¹ pochwy w procesach 

   atrofii i dystrofii

- ³agodzi takie objawy jak: uczucie napiêcia 

   i suchoœci pochwy, œwi¹d, pieczenie, bóle przy 

   wspó³¿yciu p³ciowym – ju¿ w pierwszym tygodniu 

   leczenia

Wskazania: po porodzie, po zabiegach i badaniach 

ginekologicznych, po zabiegach chirurgicznych, 

po chemio- i radioterapii, przy suchoœci pochwy 

i dyspareunii.

bez recepty w aptekach

WSPOMAGA GOJENIE SIÊ RAN

REGENERUJE B£ONÊ ŒLUZOW¥ POCHWY

m.in. po porodzie i zabiegach ginekologicznych

Globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym

Dystrybutor:

ul. Œw. Szczepana 25, 61-465 Poznañ, tel: 061 832 90 60; fax. 061 832 90 70

miralex@miralex.pl; www.miralex.pl

Wytwórca: FARMA-DERMA S.R.L., W³ochy

Sklad: Sól sodowa kwasu hialuronowego 5 mg, Centella 

Asiatica - ekstrakt olejowy 60 mg, wyci¹g olejowy z nagietka 

60 mg, wyci¹g olejowy z aloesa 60 mg, ekstrakt olejowy      

z drzewa herbacianego 2 mg, glicerydy pó³syntetyczne, 

BHT, izopropyl paraben, izobutyl paraben, butyl paraben.

Wskazania: Jako œrodek wspomagaj¹cy regeneracjê b³ony 

œluzowej pochwy w leczeniu atrofii i dystrofii. Wspomaga 

gojenie siê ran po porodzie, zabiegach ginekologicznych, 

dystrofii spowodowanej chemioterapi¹ lub naœwietlaniem 

jonizujacym oraz w przypadku suchoœci pochwy, wywo-

³anej równie¿ niedoborem estrogenów.

Przeciwwskazania: stwierdzona nadwra¿liwoœæ na jeden 

ze sk³adników.

Sposób u¿ycia: wprowadziæ jedn¹ globulkê wieczorem lub 

wed³ug wskazañ lekarza g³êboko do pochwy. W celu  

wyjêcia globulki z pojemnika poci¹gn¹æ za koniec 

nadciêtego opakowania pêcherzowego.

Wskazówki: D³ugotrwale stosowanie preparatu mo¿e 

wywo³aæ reakcje nadwra¿liwoœci; w takim przypadku zaleca 

siê przerwanie leczenia i skonsultowanie siê z lekarzem. 

Chroniæ przed dzieæmi. Nie po³ykaæ. Unikaæ kontaktu           

z oczami.

UWAGA: Nie nale¿y stosowaæ po up³ywie terminu wa¿noœci 

podanego na opakowaniu. 

Szczelnie zamkniêty pojemnik przechowywaæ w temperatu-

rze od 4°C do 25°C, chroni¹c go przed œwiat³em i wysok¹ 

temperatur¹.

Opakowanie: 10 globulek po 2 g    WYRÓB  MEDYCZNY

Oddaje, co natura zabiera

Po porodzie, zabiegach ginekologicznych i chirurgicznych, 

chemioterapii, radioterapii, podczas menopauzy.

£agodzi takie dolegliwoœci jak: suchoœæ, uczucie napiêcia, 

pieczenia, œwi¹d, bóle przy wspó³¿yciu p³ciowym.



Sk³ad: kwas hialuronowy 5 mg

Kwas hialuronowy to naturalna substancja 

regeneruj¹ca b³onê œluzow¹ pochwy. 

®Cicatridina  zawiera tak¿e inne sprawdzone sk³adniki

naturalne, wspieraj¹ce dzia³anie kwasu hialuronowego.

Nale¿¹ do nich naturalne wyci¹gi z roœlin takich, jak:

Aloe Vera

aloes

Centella Asiatica

w¹krotka azjatycka

Melaleuca Alternifolia

ekstrakt olejowy 

z drzewa herbacianego

Calendula Officinalis

kwiat nagietka

- 60 mg

- pobudza syntezê kolagenu 

- stymuluje proces gojenia ran

- 60 mg

- hamuje proces zapalny

- wspomaga leczenie ran

- u³atwia wnikanie pozosta³ych 

   substancji w g³¹b œluzówki

- 2 mg

- dzia³a antybakteryjnie

- 60 mg

- dzia³a przeciwzapalnie 

   i przeciwobrzêkowo

   Prawie ka¿da kobieta doœwiadcza w swoim ¿yciu 

dyskomfortu, a czêsto przykrych dolegliwoœci, zwi¹-

zanych z uszkodzeniem b³ony œluzowej pochwy. 

Czynnikami, które sprzyjaj¹ b¹dŸ powoduj¹ to 

uszkodzenie, mog¹ byæ: porody, zabiegi i badania 

ginekologiczne, zbli¿enia intymne z partnerem,           

a tak¿e chemioterapia i radioterapia. 

    W okresie menopauzy u kobiet równie¿ wystêpuj¹ 

nastêpuj¹ce dolegliwoœci: suchoœæ pochwy, œwi¹d, 

pieczenie i ból przy wspó³¿yciu p³ciowym. Szans¹ na 

przeciwdzia³anie wszystkim tym przykrym objawom 

jest stosowanie globulek dopochwowych , 

które regeneruj¹ b³onê œluzow¹ pochwy, przynosz¹c 

ulgê.

®Cicatridina

Przywraca normaln¹ funkcjê, 

napiêcie i elastycznoœæ. 

Kwas hialuronowy spe³nia wa¿n¹ funkcjê  

we wszystkich stadiach gojenia rany.

Idealny i bezpieczny preparat dla Pañ, 

u których nie mo¿na zastosowaæ 

hormonalnej terapii zastêpczej, 

w tym preparatów 

zawieraj¹cych estrogeny.

Zmniejsza objawy 

ju¿ w pierwszym 
tygodniu leczenia!

po porodzie

po zabiegach ginekologicznych i chirurgicznych

po chemio- i radioterapii

Stosowaæ przez 10-20 dni.

Stosowaæ codziennie przez 10 dni, nastêpnie co 2-3 dzieñ.

£atwe zastosowanie
(wieczorem 1 globulka)

przy suchoœci pochwy w okresie przed- i menopauzalnym

w stanach zmniejszonego wydzielania estrogenów

Jedn¹ globulkê umieœciæ wieczorem g³êboko w pochwie. 
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