CZ
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

SLOŽENÍ ČÍPKU: Kyselina boritá, sodná sůl kyseliny hyaluronové, polycarbophyl, kyselina mléčná,
tocopheryl acetát, vitamin A, 18-beta-glycyrrhetinic acid, tea tree oil, polosyntetické triglyceridy, fosfatidilcholin.
POPIS: Gynimun rapid vaginální čípky je zdravotnický prostředek, který pomáhá udržovat přirozenou
obranyschopnost vaginy a podporuje zotavení normální vaginální mikroflóry. Kyselina hyaluronová, boritá
a mléčná pomáhají odstranit nepříjemné symptomy způsobené porušenou hydratací a/nebo pH vaginy. Kyselina
hyaluronová (sodná sůl) v dávce 10 mg v jednom čípku hydratuje a lubrikuje, čímž působí proti vaginální suchosti
a pomáhá obnovit přirozené a komfortní vaginální prostředí. Kyselina mléčná – běžně přítomná ve vagině –
indukuje okamžitou korekci pH a podporuje přirozené zotavení vulvovaginálního ekosystému. Kyselina boritá díky
své déletrvající výdrži ve vaginálním prostředí pomáhá dlouhodoběji snižovat vaginální pH.
INDIKACE: Gynimun rapid se užívá při prevenci a léčbě vaginální suchosti, včetně suchosti mykotického
charakteru. Pomáhá při podráždění, pálení a svědění.
DÁVKOVÁNÍ: Zavádějte 1 čípek denně do vaginy - ideálně večer před spaním - po dobu 5–7 dní po skončení
menstruace nebo dle doporučení Vašeho lékaře.
ZPŮSOB UŽITÍ:
1) Omyjte vaginální oblast (nejlépe jak zevně, tak vnitřně)
2) Čistýma rukama vyjměte jeden čípek z blistru
3) Jemně čípek zaveďte hluboko do vaginy, nejlépe v pozici vleže na zádech, abyste zabránila riziku
vypadnutí čípku
SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte balení správně zavřené na suchém, temném místě mimo zdroje tepla, při
pokojové teplotě (5–25 °C).
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY / KONTRAINDIKACE: Známá přecitlivělost na jakoukoli složku přípravku.
VAROVÁNÍ: Udržujte mimo dosah a dohled dětí. Nepolykejte. Nepoužívejte, pokud se k Vám balení dostalo
otevřené nebo poškozené. Nepoužívejte produkt po uplynutí doby expirace. Doba expirace platí pro neotevřené
a správně skladované balení. Neužívejte produkt při poranění vaginy. Neužívejte v průběhu menstruace. Nepřekračujte dobu užívání, pokud takový postup neschválil Váš lékař. Užívání – obzvlášť prodloužené – může vést
k projevům přecitlivělosti. V takovém případě přerušte léčbu a konzultujte se svým lékařem ohledně dalšího
postupu. Je důležité, abyste informovala lékaře nebo lékárníka o jakýchkoli nežádoucích účincích, které nejsou
popsány v příbalovém letáku.
UPOZORNĚNÍ: Během těhotenství, kojení a u dětí je použití produktu vhodné jen ve zcela indikovaných
případech a pod přímou kontrolou lékaře. Při neporušené panenské bláně konzultujte s Vaším lékařem o způsobu
zavádění. Jednorázový prostředek. V případě náhodného vypadnutí čípku z vaginy ho znovu nezavádějte.
BALENÍ: Skládačka se 2 blistry, které obsahují 10 vaginálních čípků á 2 gramy.
V licenci Capricorn Life Sciences b.v. (Netherlands)
Výrobce:
Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1 – 25124 Brescia Italy

Nevyhazujte tento zdravotnický prostředek
do komunálního odpadu. Poraďte se se svým
lékárníkem, jak zlikvidovat nepoužitý produkt.
Pomůžete tím chránit životní prostředí.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:

Rychlá pomoc a úleva od:
Nepříjemného zápachu
Svědění
Neobvyklého výtoku
VAGINÁLNÍ PROBIOTIKUM

Obnova přirozené střevní
mikroflóry
Obnova přirozené poševní
mikroflóry
Vynikající po antibiotikách
či antimykotikách

DUÁLNÍ PROBIOTIKUM

SK
ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA

ZLOŽENIE ČAPÍKA: Kyselina boritá, sodná soľ kyseliny hyalurónovej, polycarbophyl, kyselina mliečna, tocopheryl acetát, vitamín A, kyselina 18-beta glycyrhetinová, čajovníkový olej, polysyntetické triglyceridy, fosfatidilcholín.

POPIS: Gynimun rapid vaginálne čapíky je zdravotnícka pomôcka, ktorá pomáha udržovať prirodzenú
obranyschopnosť sliznice pošvy a podporuje zotavenie normálnej pošvovej mikroflóry. Kyselina hyalurónová,
boritá a mliečna pomáhajú odstrániť nepríjemné príznaky spôsobené porušenou hydratáciou a/alebo narušeným
pH pošvy. Kyselina hyalurónová (sodná soľ) v dávke 10 mg v jednom čapíku hydratuje a lubrikuje, čím pôsobí proti
pošvovej suchosti a pomáha obnoviť prirodzené a komfortné pošvové prostredie. Kyselina mliečna – bežne
prítomná v pošve – vyvoláva okamžitú úpravu pH a podporuje prirodzené zotavenie vulvovaginálneho ekosystému.
Kyselina boritá vďaka svojej dlho trvajúcej výdrži v pošvovom prostredí pomáha dlhodobo znižovať pošvové pH.
INDIKÁCIE: Gynimun rapid sa užíva pri prevencii a liečbe pošvovej suchosti, vrátane problémov mykotického
charakteru. Pomáha pri podráždení, pálení a svrbení.
DÁVKOVANIE: Zaveďte 1 čapík denne do pošvy - ideálne večer pred spaním - po dobu 5–7 dní po skončení
menštruácie alebo podľa odporúčania vášho lekára.
SPÔSOB UŽÍVANIA:
1) Umyte pošvovú oblasť (najlepšie zvonka aj zvnútra)
2) Čistými rukami vyberte jeden čapík z blistra
3) Jemne zaveďte čapík hlboko do pošvy, najlepšie v polohe poležiačky na chrbte, aby ste zabránili riziku
jeho vykĺznutia
SKLADOVANIE: Uchovávajte balenie správne zatvorené na suchom, tmavom mieste mimo zdroja tepla, pri
izbovej teplote (5–25 °C).
NEŽIADUCE ÚČINKY / KONTRAINDIKÁCIE: Známa precitlivenosť na akúkoľvek zložku prípravku.
VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu mladých detí. Neprehĺtajte. Nepoužívajte, ak sa k vám
balenie dostalo otvorené alebo poškodené. Nepoužívajte produkt po uplynutí doby exspirácie. Doba exspirácie
platí pre neotvorené a správne skladované balenie. Nepoužívajte produkt pri poranení pošvy. Nepoužívajte počas
menštruácie. Neprekračujte dobu používania, ak takýto postup neschválil váš lekár. Používanie – obzvlášť
dlhodobé – môže viesť k prejavom precitlivenosti. V takom prípade prerušte liečbu a poraďte sa so svojím
lekárom o ďalšom postupe. Je dôležité, aby ste informovali lekára alebo lekárnika o akýchkoľvek nežiaducich
účinkoch, ktoré nie sú uvedené v príbalovom letáku.
UPOZORNENIE: Počas tehotenstva, dojčenia a u detí je použitie produktu odôvodnené len v jasne indikovaných prípadoch a pod priamou kontrolou lekára. Pri neporušenej panenskej blane sa poraďte s vaším lekárom
o spôsobe zavedenia. Pomôcka na jednorazové použitie. V prípade náhodného vypadnutia čapíka z pošvy ho
opätovne nezavádzajte.
BALENIE: Krabička s 2 blistrami, ktoré obsahujú 10 vaginálnych čapíkov po 2 gramoch.
V licencii Capricorn Life Sciences b.v. (Holandsko)
Výrobca: Gruppo Farmaimpresa srl, Via Cipro, 1 –
25124 Brescia Taliansko
Distribútor pre SR: Aloris Vital, s.r.o., Majoránová 62,
821 07 Bratislava - Vrakuňa. info@alorisvital.sk

Nevyhadzujte túto zdravotnícku pomôcku
do komunálneho odpadu. Poraďte sa so svojím
lekárnikom, ako zlikvidovať nepoužitý produkt.
Pomôžete tým chrániť životné prostredie.

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ:

Rýchla pomoc a úľava od:
Nepríjemného zápachu
Svrbenia
Neobvyklého výtoku
VAGINÁLNE PROBIOTIKUM

Obnova prirodzenej črevnej
mikroflóry
Obnova prirodzenej pošvovej
mikroflóry
Vynikajúci po antibiotikách
či antimykotikách

UÁLNY
JEŽIVDOVINÝ DOÝPLDNOK PRE ŽENY
VÝ

DUÁLNY VÝŽIVOVÝ DOPLNOK
PRE ŽENY

