
A viszketés, az égető érzés, az irritáció, a fájda-
lom, a hüvelyi folyás és a kellemetlen szagok 
– mindezek a hüvely flórája egyensúlyának
súlyos felborulására utaló tünetek.

MI A FLÓRA ÉS A HÜVELYI FLÓRA JELENTÉSE?
A flóra a test különböző pontjain előforduló, 
a nyálkahártyákat borító, összetett mikróbák-
ból álló ökoszisztéma. A szerepe igen fontos,  
egyebek mellett a különféle betegségek  
elleni védelem és a visszatérő betegségek 
megakadályozása. A hüvelyi flóra, melyet  
korábban Döderlein flórának is neveztek,  
fontos az egészség és a hüvelyi komfortérzés 
megőrzése szempontjából. Ha többet akar  
erről a témáról megtudni, látogassa meg a:  
https://intimflora.hu/ weboldalt.

MI VÁLTJA KI A HÜVELYFLÓRA SÉRÜLÉSÉT?
Az okok sokfélék és összetettek. Ilyenek:
1. Az életmód: a fogamzásgátlók szedése, a
táplálkozás, a dohányzás, a túlzott intim-higi-
énia, a közösülés, az immunrendszer csökkent 
működése, a szintetikus alsónemű viselése, 
uszodában vagy természetes vizekben 
történő fürdés;
2. Bizonyos élethelyzetek: menstruáció, váran-
dósság, szülés utáni állapot, menopauza;
3. Hüvelyi fertőzések: gombás –és bakteriális
fertőzések;
4. Bizonyos gyógyszerek szedése: antibioti-
kumok, gombaellenes szerek, szájon át sze-
dett és helyileg alkalmazott kortikoszteroidok 
(tabletta, kapszula, kúp vagy krém formájában). 

Mindezek eredményeként felborul a hüvelyi 
flóra egyensúlya, melyet helyre kell állítani  
annak érdekében, hogy a hüvely visszanyerje 
a védekező képességét.

HOGYAN NYERHETŐ VISSZA A HÜVELYI 
FLÓRA EGYENSÚLYA?
Az LcrRegenerans®, a gynophilus® RESTORE  
aktív hatóanyagának egyedi összetétele  
folytán egyesíti magában a hüvelyben termé-

szetesen jelenlévő (probiotikus) 
Lacticaseibacillus rhamnosus baktériumnak, 
illetve annak tápanyagának (prebiotikum) a 
tulajdon-ságait. 

Ez az összetétel háromszoros előnnyel jár:
• egészséges hüvelyi pH helyreállítása, 

 mely a lactobacillusok tejsavtermelő 
 képességének köszönhető

• védőréteg képzése
• kórokozókkal szembeni hatás.

Ily módon a gynophilus® RESTORE olyan 
körülményeket teremt a hüvelyben, amely 
kedvez a természetes és egészséges flóra 
kialakulásának.

HOGYAN HASZNÁLJAM A GYNOPHILUS® 
RESTORE-T?

• gondosan mosson kezet a termék 
 használata előtt,

• csapvíz használatával 1-2 másodpercig 
 teljes egészében nedvesítse be a 
 tablettát, majd helyezze fel mélyen a 
 hüvelyébe.

A felhelyezést követően lassan szétesik a  
tabletta és négy nap alatt folyamatosan  
szabadítja fel a benne lévő hatóanyagot.

Azt ajánljuk, hogy a gynophilus® RESTORE-t 
este, lefekvés előtt alkalmazza.
A gynophilus® RESTORE teljesen szagtalan 
és nem okoz elszíneződést a ruhán vagy az  
ágyneműn.



MELYEK AZ ELNYÚJTOTT HATÁSÚ  
HÜVELYTABLETTA ELŐNYEI?
A gynophilus® RESTORE az első elnyújtott  
hatású probiotikus hüvelytabletta.  
Az elnyújtott hatás kényelmesebb alkalmazást 
tesz lehetővé:

- egyetlen tabletta annyi hatóanyagot     
  tartalmaz, amennyi 4 napig hatásos,
- az elnyújtott hatás csökkenti a hüvelyi  
  készítmények alkalmazásával együttjáró  
  erős folyást.

A tabletta olyan módon esik szét a hüvely-
ben, hogy abból zselé-szerű anyag képződik, 
amelyből folyamatosan szabadulnak föl a 
lactobacillusok és a táplálásukhoz szükséges 
anyagok, így segítik a hüvelyi flóra helyreállí-
tását.

ADAGOLÁS:
A hüvelyi flóra és a komfortérzet helyreállítá-
sához összesen 2 darab tabletta szükséges 
(egy tabletta alkalmazása minden negyedik 
napban).

A gynophilus® RESTORE általában akkor 
használatos:

- amikor egy helyi antibiotikum vagy  
  gombaellenes kezelést befejeznek,
- általában a szájon át szedett készít- 
  ményekkel ( jellemzően antibiotikumokkal)  
  egyidőben.

A kezelés alatt:
- Alkalmi folyás megjelenése természetes  
  jelenség, ezért tisztasági betét  
  használatát javasoljuk.
- Amennyiben a tabletta nem kellően  
  nedves, apró részecskék leválása  
  előfordulhat.

A termék használatával egyidőben szexuális 
aktus lehetséges. Kondom vagy pesszárium 
használata nem javasolt a felhelyezést követő 

8 óra letelte előtt.  Spermaölő hatású fogam-
zásgátlás nem ajánlott, mivel ez károsítja a 
hüvelyflórát.

Javaslatok az egészséges hüvelyi flóra 
erősítésére:

- semleges hatású, vagy enyhén savas  
  szappannal tisztálkodjon,
- a saját törölközőjét használja,
- pamut alsóneműt használjon,
- kerülje a hüvelyöblítést.

TÁROLÁS:
       25 fok alatt tárolja 

DOBOZMÉRET:
2 tablettát tartalmazó alumínium bliszter.

          Ne használja a dobozon  
          jelzett lejárati időn túl.

ÖSSZETÉTEL:
A gynophilus® RESTORE tartalmaz:
876.9 mg LcrRegenerans ®-t,
segédanyagként laktóz monohidrátot

NE NYELJE LE!
GYEREKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ
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