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HYΑLΟΤΙΜ
Κολπικά υπόθετα με υαλουρονικό & γαλακτικό οξύ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΎΔΑΤΩΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΎ ΚΟΛΠΙΚΟΎ
ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΎ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ

Το femLab Hyalotim αποτελεί ένα ισχυρό θεραπευτικό
παράγοντα στην επούλωση του ατροφικού ή τραυματισμένου
κολπικού βλεννογόνου, στην ρύθμιση του κολπικού pH,
στην πρόληψη της κολπικής ξηρότητας και την ανακούφιση
των συμπτωμάτων του ερεθισμού, του κνησμού και της
ερυθρότητας.
Ενδείξεις
-πρόληψη
κολπικής
ξηρότητας
λόγω
γήρανσης,
χαμηλών οιστρογόνων, ορμονικής θεραπείας και χρήσης
αντισυλληπτικών
-πρόληψη και αντιμετώπιση αιδοιοκολπικών παθήσεων,
συνοδευόμενες από ξηρότητα του βλεννογόνου, κνησμό,
ερυθρότητα, φλεγμονή ή κολπικές εκκρίσεις
-επικουρική
θεραπεία
του
τραυματισμένου
κολπικού
βλεννογόνου μετά από τοκετό, χειρουργικές επεμβάσεις και σε
δυστροφίες οφειλόμενες στη χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία
-μείωση της δυσπαρευνίας (επώδυνης σεξουαλικής επαφής)
-διατήρηση του βέλτιστου κολπικού pH.
Δοσολογία: σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Η
συνήθης δοσολογία είναι ένα υπόθετο κάθε βράδυ πριν από
την κατάκλιση.
Συνήθη σχήματα
- επούλωση κολπικού βλεννογόνου μετά τον τοκετό
ή χειρουργικές επεμβάσεις:
1 femLab Hyalotim ημερησίως για 10 ημέρες
- πρόληψη της κολπικής ξηρότητας:
αρχική θεραπεία: 1 femLab Hyalotim ημερησίως
για 20 ημέρες
θεραπεία συντήρησης: 1 femLab Hyalotim ημερησίως
για 3 ημέρες, κάθε δεκαήμερο.
- μείωση της δυσπαρευνίας:
1 femLab Hyalotim πριν από τη σεξουαλική επαφή
Χωρίς ορμόνες ή φαρμακευτικές ουσίες.
Συσκευασία: 10 κολπικά υπόθετα

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ,
CLASS IIa

HYGIENE GEL
Γέλη καθαρισμού με cranberry, πρεβιοτικά, αμαμηλίδα,
γαλακτικό & υαλουρονικό οξύ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΎΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΎΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Το femLab Hygiene gel είναι μια γέλη καθαρισμού για γυναίκες
όλων των ηλικιών, ειδικά για εκείνες με επαναλαμβανόμενες
λοιμώξεις του ουροποιητικού.
Η καινοτόμος σύνθεση του femLab Hygiene gel βοηθά την
ευαίσθητη περιοχή να παραμείνει απαλλαγμένη από δυσάρεστες
ενοχλήσεις: Το γαλακτικό οξύ, παρέχει το βέλτιστο pH που
συμβάλλει στη διατήρηση της κατάλληλης μικροχλωρίδας
του κόλπου. Το υαλουρονικό οξύ ενυδατώνει το δέρμα και
το βλεννογόνο. Το εκχύλισμα αμαμηλίδας δρα ως στυπτικό,
ανακουφίζει και ενεργοποιεί την αναγέννηση του δέρματος. Το
πρεβιοτικό Biolin P ενισχύει το φυσικό φραγμό του ευαίσθητου
δέρματος και βοηθά στην πρόληψη του κνησμού, του καύσου
και της ερυθρότητας. Το cranberry είναι γνωστό για τη δράση
του στις λοιμώξεις του ουροποιητικού.
Μοναδική σύνθεση για γυναίκες που είναι επιρρεπείς σε
ουρολοιμώξεις.
Κατάλληλο για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και
μετά τον τοκετό.
-Βοηθά στη διατήρηση της βέλτιστης μικροχλωρίδας της
ευαίσθητης περιοχής, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των
συμπτωμάτων ερεθισμού και των λοιμώξεων, ενώ συμβάλλει
ιδιαίτερα στην αποτροπή της εμφάνισής τους
-Μειώνει το αίσθημα κνησμού, καύσου & ερυθρότητας
-Θρέφει και ενυδατώνει το ξηρό,
ερεθισμένο δέρμα και τους βλεννογόνους
με τάση προς αλλεργικές αντιδράσεις
-Αποκαθιστά και βοηθά στη διατήρηση
του φυσιολογικού pH της ευαίσθητης
περιοχής
-Καθαρίζει απαλά, εξουδετερώνει την
δυσοσμία και παρέχει αίσθηση φρεσκάδας
και άνεσης.
Τρόπος χρήσης: αραιώστε μια μικρή δόση
γέλης με νερό και πλύνετε την ευαίσθητη
περιοχή, στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά και
στεγνώστε με μια πετσέτα.
Συσκευασία: 250ml

VAGINAL GEL
Κολπική γέλη με υαλουρονικό & γαλακτικό οξύ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΕΠΟΎΛΩΣΗ ΤΟΎ ΚΟΛΠΙΚΟΎ
ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΎ ΚΑΙ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΎ ΚΟΛΠΙΚΟΎ pH

Το femLab Vaginal gel, με υαλουρονικό & γαλακτικό οξύ,
προορίζεται για την επιτάχυνση της επούλωσης του ατροφικού
ή τραυματισμένου κολπικού βλεννογόνου, την επαναφορά του
κολπικού pH στις φυσιολογικές όξινες τιμές, την ενίσχυση της
φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου και την ανακούφιση από
ερεθισμό και ερυθρότητα.
Ενδείξεις
-κολπική ξηρότητα που σχετίζεται με ορμονικές αλλαγές σε όλα τα
στάδια της ζωής μιας γυναίκας, ειδικά κατά την εμμηνόπαυση, μετά
τον τοκετό, τη γαλουχία, τη χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία
-εκδορές ή παράγοντες που σχετίζονται με υπερλοιμώξεις
-για την επαναφορά της φυσιολογικής κατάστασης του
κολπικού βλεννογόνου μετά από γυναικολογικές επεμβάσεις
-κολπική ατροφία συνοδευόμενη από συμπτώματα κνησμού,
αίσθησης καύσου, οιδήματος, ερυθρότητας, μη φυσιολογικών
κολπικών εκκρίσεων, αίσθησης σύσφιξης των ιστών ή
δυσφορίας κατά τη σεξουαλική επαφή
-για διαβητικές
λοιμώξεων.

γυναίκες

ως

πρόληψη
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Δοσολογία: η δοσολογία και η διάρκεια της
θεραπείας καθορίζονται σύμφωνα με τις
οδηγίες του γιατρού σας. Η συνήθης δοσολογία
είναι μία φορά ημερησίως το βράδυ ή πριν από
την προγραμματισμένη σεξουαλική επαφή.
Μόνο για κολπική χρήση. Να μην χρησιμοποιείται
μαζί με άλλα κολπικά παρασκευάσματα
(συμπεριλαμβανομένων
των
κολπικών
αντισυλληπτικών).
Συσκευασία: σωληνάριο των 50 ml με
επαναχρησιμοποιήσιμο απλικατέρ.
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, CLASS IIa

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον επιστημονικό
συνεργάτη της Uplab ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας.
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:
UPLAB Ε.Π.Ε. | Τ 210 28 44 333 | E info@uplab.gr | www.uplab.gr

