EcoVAG.
BALANCE
Kiire leeventkis tupe
ebamugavustundele, nagu
• ebameeldiv liihn
• silgelus
• ebatavaline voolus
Bakteriaalse vaginoosi korral ja
ennetamiseks, taastab fiisioloogilise
pH•tasakaalu.
Enne kasutamist lugege hoolikalt
kasutusjuhendit. Hoidke
kasutusjuhend alles, et seda vajadusel
uuesti lugeda. KUsimuste tekkimisel
poorduge arsti poole.
Toimeained
Lactobacillus gasser/ (EBOl ™) ja
Lactobacil/us rhamnosus (PBOl™)
(piihappebakterid). Oks EcoVag
Balance vaginaalkapsel sisaldab
minimaalselt 1xl O' Lactobacil/us
gasser/ (EBOl ™) ja Lactobacillus
thamnosus (PBOl™).
Teised koostisosad
Veevaba glUkoos, laktitool, maisitarklis,
hUdroksUpropUUlmetOtiltselluloos,
titaandioksiid ja magneesiumstearaat.
Ei sisalda sailitusaineid, ielatiini ega
teisi loomset paritolu koostisosi.
Kirjeldus
EcoVag Balance sisaldab kahte
pantenteeritud Lactobacillus'e tUve
(piimhappebakterid). Molemad
probiootikumid on hoolikalt valitud
ainulaadsete omaduste tiittu
tupe mikrofloora taastamiseks ja
sailitamiseks.
Piimhappebakterid stabiliseerivad
piimhappe tootmise teel tupe
tusioloogilist pH-tase~ toetades
seelabi kaitsemehhanisme
infektsioonide korral tupes.
Ebamugavustunne tupes viiib olla
mark infektsioonist nagu naiteks
bakteriaalne vaginoos. EcoVag
Balance hoiab lira tupes tekkiva
ebamugavustunde, naiteks siigeluse,
liihna, loobe, valulikkuse voi
poletustunde.
EcoVag Balance korraparane
kasutamine viiib vlihendada korduvate
bakteriaalsete tupeinfektsioonide
sagedust.
Mida sa pead teadma
piirnhappebakteritest
Piimhappebakterid moodustavad
olulise osa tupe mikrofloorast
(normaalne bakterite tasakaaQ.
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Tupe normaalse mikrofloora taastamiseks ja sailitamiseks
Piimhappe tootmise kaudu hoiavad
piimhappebakterid tupe keskonnas
optimaalset pH taset, pidurdades
seellibi soovimatute mikroorganismide
kasvu loomulikul viisil.
Ebamugavustunde piihjused
Tupes esinev ebamugavustunne
nagu stigelemine, ptiletustunne
voi voolus, viiib olla mark
bakteritest voi piirmseentest
pohjustatud infektsioonist ja samuti
tupe mikrofloora muutustest.
Ebamugavustunde viilja selgitamiseks
poiirduge arsti poole.
Normaalset tupe mikrofloorat
iseloomustab peamiselt
piimhappebakterite olemasolu ja pH
vahemikus 3,8 - 4,5. Tupe mikrofloorat
voib hairida tupe loputamine,
seksuaalvahekord, menstruatsioon,
ebasobivate hUgieenitoodete
kasutamine (nt liihnaainetega),
ainevahetushiiired (nt diabeet), stress,
hormonaalsed muutused (nt rasedus
ja menopaus), antibiootikumide viii
tupesiseste ravimite kasutamine.
Piimhappebakterite kasutamine tupes,
nt EcoVag Balance, aitab taastada
normaalset tupe mikrofloorat.
EcoVag Balance kasutusjuhised
Sisestage 1 vaginaalkapsel sUgavale
tuppe iga piiev enne magamaminekut.
Kasutage 8 piieva jooksul.
Vajaduse korral viiib EcoVag Balance
kasutada pikema perioodi jooksul.
EcoVag Balance ei tohi kasutada
menstruatsiooni ajal.
Kasutamine raseduse ja imetamise
ajal
Kui te olete rase viii kavatsete
rasestuda, pidage enne EcoVag
Balance kasutamist niiu oma arstiga.
EcoVag Balance viiib kasutada
imetamise ajal.
Voimalikud komltoimed
Kiirvaltoimeid pole teada.
Harvadel juhtudel voib EcoVag Balance
kasutamine pohjustada allergilisi
reaktsioone. Allergilise reaktsiooni
korral liipetada koheselt kasutamine ja
pidada nou oma arsti viii apteekriga.
Vastuniiidustused
EcoVag Balance ei tohi kasutada kui
olete mis tahes koostisosa suhtes
allergiline.

Koostoimed
Toimeaine (piimhappebakterid) moju
voib viiheneda, kui kasutatakse
samaaegselt antimikroobset ravimit
(nt antibiootikumid).
Kasutamise piirangud
EcoVag Balande ei soovitata
kasutada noorukitel, kellel pole veel
menstruatsiooni.
Hoiatus
Kui EcoVag Balnce kasutamise ajal
ebamugavustunne stiveneb, esineb
veritsust viii sUmptomid ei parane 8
plieva moodudes, poiirduge oma arsti
poole.
Diagnoositud haiguste, mis on seotud
omandatud immuunpuudulikkusega
(nt AIDS), viiib piimhappebaktereid
kasutada baktereemia voimaliku ohu
tiittu ainult arsti jlirelvalve all.
Vaginaalkapslite ekslik neelamine ei
avalda negatiivset moju.
Aegumine ja sliilitamine
Hoidke EcoVag Balance laste eest
varjatud ja kiittesaamatus kohas.
Sisu tuleb ara kasutada 12 nadala
jooksul plirast pakendi avamist.
Sulgege pakend tihedah parast iga
avamist.
iirge kasutage plirast kiilblikkusaega,
mis on mlirgitud pakendil.
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