
κολπικό προστατευτικό gel 

Το Dermoxen® κολπικό προστατευτικό gel είναι ένα προϊόν με λιπαντικές, 
ενυδατικές, καταπραϋντικές και προστατευτικές ιδιότητες, που βοηθά στη 
δημιουργία φραγμού προς τη μεμβράνη του κολπικού βλεννογόνου, 
προστατεύοντάς την από προβλήματα που σχετίζονται με τους ερεθισμούς και τις 
εξωτερικές επιθέσεις (παρατεταμένη χρήση ταμπόν, σερβιετάκια και στενά ρούχα), 
καθώς και για την κολπική ξηρότητα και ανεπαρκή λίπανση.
Είναι μια απαλή σύνθεση που υπέστη δοκιμή για παρουσία νικελίου, χρωμίου, 
κοβαλτίου, υδραργύρου και παλλαδίου και in vitro δοκιμή ανεκτικότητας του 
δέρματος. Δεν περιέχει parabens (παραβένες) και θειαζολινόνη. Δεν περιέχει 
αρώματα και χρωστικές ουσίες. Δεν λεκιάζει.

Ερεθισμοί και κολπική ξηρότητα μπορεί να προκληθούν από διάφορους 
παράγοντες, που σχετίζονται με ενδογενείς ή εξωγενείς καταστάσεις, ή μπορεί να 
έχουν κάποια ψυχολογική προέλευση και μπορεί να συμβούν σε οποιαδήποτε 
ηλικία.

Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, το Dermoxen® κολπικό προστατευτικό gel δημιουργεί 
ένα προστατευτικό φιλμ, χάρη στην παρουσία των συστατικών του με 
προστατευτικές, καταπραϋντικές, μαλακτικές και θρεπτικές επιδράσεις.

Μεταξύ των συστατικών, υπάρχουν:
Υαλουρονικό οξύ (άλας νατρίου): θεμελιώδες στην αναγέννηση ιστού και τον 
πολλαπλασιασμό των κυττάρων, εξασφαλίζει αποτελεσματική και μακράς διάρκειας 
ενυδάτωση.
Γλυκερίνη: με υψηλή ενυδατική δράση.
Πανθενόλη (προβιταμίνη Β5): ευνοεί τη δράση φραγμού ενάντια σε εξωτερικές 
επιθέσεις, ασκώντας ταυτόχρονα βαθιά ενυδατική δράση.
Εκχύλισμα Vitex Agnus Castus: ασκεί καταπραϋντική και προστατευτική δράση 
στο δέρμα και τις βλεννογόνους,  παρέχοντας ανακούφιση από τους ερεθισμούς.

Το Dermoxen® προστατευτικό gel είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που 
ταξινομείται και κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 / 
ΕΟΚ. 

ΣΥΝΘΕΣΗ
Aqua, Glycerin, Propylen Glycol, Sodium Hyaluronate, Panthenol, Sorbitol, Vitex 
Agnus Castus Extract, Carbomer, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Disodium 
Edta, Triethanolamine, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, 
Phenoxyethanol, Alcohol.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Το προϊόν συνιστάται σε όλες τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η 
καταπολέμηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κολπική ξηρότητα 
οποιασδήποτε προέλευσης, ως καταπραϋντική και μαλακτική θεραπεία. Λόγω της 
λιπαντικής του δράσης, μπορεί να είναι χρήσιμο για τη βελτίωση της σεξουαλικής 

επαφής, επειδή βοηθά στην αποφυγή δυσπαρευνίας και τοπικών ερεθισμών. 
Συμβατό με προφυλακτικό λατέξ. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τηρώντας τις συνήθεις προφυλάξεις υγιεινής, εφαρμόζετε απαλά το προϊόν σε όλες 
τις περιπτώσεις που χρειάζεστε προστασία έναντι ερεθισμού των μεμβρανών του 
βλεννογόνου της ευαίσθητης περιοχής ή σε περίπτωση κολπικής ξηρότητας. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία ή αρκετές φορές την ημέρα, ανάλογα με τις ανάγκες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το προϊόν είναι γενικά καλά ανεκτό και δεν ερεθίζει το δέρμα.
Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση δυσανεξίας σε κάποιο από τα συστατικά. Σε 
περίπτωση ερεθισμού, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος. Συμβουλευτείτε το 
γιατρό ή το φαρμακοποιό σε περίπτωση δυσμενών επιπτώσεων. Το προϊόν δεν 
προορίζεται για τη θεραπεία δερματικών αλλοιώσεων. Αν υπάρχουν, να μην 
χρησιμοποιείτε το προϊόν. Δεν είναι αντισυλληπτικό. Δεν προστατεύει από τα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΑΝΟΙΧΘΕΙ
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΜΟΝΟΝ ΕΑΝ 
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΙΚΤΗ
ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
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Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Επεξήγηση συμβόλων:

Ημερομηνία λήξης

Αριθμός παρτίδας

Παραγωγός

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών που 
εσωκλείεται

Αποκλειστική Διάθεση 
για την Ελλάδα:

MEDWORLD Ο.Ε.
Λυβισίου 11, 
Νέα Μάκρη, 19005
Τηλ.: 22940 91970
info@medworld.gr
www.medworld.gr

Παραγωγός:

Via Pozzelle, 36 
73025 Martano (LE) ITALIA
www.dermoxen.com


