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Gyno-Canesbalance® está clinicamente comprovado no tratamento
eficaz e simples dos sintomas da Vaginose Bacteriana ao restabelecer o
pH normal e a flora vaginal.
O que é a Vaginose Bacteriana
A Vaginose Bacteriana é uma condição vaginal muito frequente.
Geralmente, diferentes tipos de bactérias estão presentes naturalmente
na vagina; as bactérias que estão presentes em maior número são os
Lactobacillus. Estas bactérias produzem ácido láctico, que mantém o
nível normal do pH vaginal (pH baixo), conferindo proteção contra as
infeções.
Quando o número de Lactobacillus diminui, o valor de pH sobe,
provocando uma alteração na flora vaginal e o crescimento de bactérias
"más". Esta condição é conhecida, em termos médicos, como Vaginose
Bacteriana. Os principais sintomas associados à Vaginose Bacteriana são
odor desagradável a peixe, corrimento anormal e desconforto vaginal.
O que causa a Vaginose Bacteriana
Os fatores que alteram a flora vaginal e que podem provocar a Vaginose
Bacteriana incluem menstruação prolongada, utilização de produtos de
higiene íntima, lavagem vaginal frequente, contracetivos, medicamentos
vaginais, relações sexuais e stress. A toma de alguns antibióticos e a
utilização de Dispositivo Intrauterino (DIU) podem também alterar o
equilíbrio da flora vaginal.
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Gyno-Canesbalance® trata os sintomas da Vaginose Bacteriana de uma
forma natural. Gyno-Canesbalance® contém ácido láctico que neutraliza
eficazmente o mau odor e restabelece o pH normal da vagina. Também
contém glicogénio que fornece os nutrientes às bactérias lácticas,
auxiliando o seu crescimento. Com o pH normal e nutrientes, as
bactérias lácticas protetoras crescem e o equilíbrio vaginal natural é
restabelecido; existe um alívio eficaz do corrimento anormal e do
desconforto. O tratamento é realizado com aplicadores em bisnaga de
utilização única e fácil.
Quando utilizar Gyno-Canesbalance®
Utilize Gyno-Canesbalance® no tratamento dos sintomas da Vaginose
Bacteriana. Combate o odor desagradável, o corrimento anormal e o
desconforto, e restabelece os valores normais de pH.
Como utilizar Gyno-Canesbalance®
Tratamento

Para um alívio eficaz dos sintomas da
Vaginose Bacteriana, tais como: mau
odor, corrimento anormal e desconforto
vaginal

Utilize 1
bisnaga por
dia durante
7 dias

Gyno-Canesbalance® está disponível em aplicadores em bisnaga de
utilização única. Rode e retire a ponta do aplicador, sente-se ou deite-se
numa posição confortável e insira suavemente a cânula do aplicador na
vagina, o mais profundamente possível. Aperte suavemente o aplicador
para libertar o seu conteúdo. Mantendo a bisnaga apertada com os dedos
retire-a e descarte-a. Gyno-Canesbalance® deve ser aplicado ao deitar.
Pode ser útil utilizar um penso higiénico, pois é frequente ocorrer uma
perda ligeira. Isto não significa que o tratamento não funcionou.
Gyno-Canesbalance® está testado clinicamente.
Estudos clínicos demonstraram que a fórmula de Gyno-Canesbalance®
Gel Vaginal é bem tolerada e eficaz. Proporciona um benefício triplo, pois
elimina eficazmente o mau odor e o corrimento anormal ao restabelecer o
equilíbrio do pH, limita o crescimento de bactérias "más" e auxilia as
bactérias "boas" (Lactobacillus) a restabelecerem a flora vaginal.

Utilizar Gyno-Canesbalance® durante a gravidez e possíveis efeitos
secundários
Gyno-Canesbalance® pode ser utilizado durante a gravidez e durante a
menstruação. Contudo, se está grávida e pensa que pode ter uma
infeção vaginal, deve consultar o seu médico. Gyno-Canesbalance®
pode provocar algum ardor temporário que diminui gradualmente. Se
durante o tratamento tiver alguma dúvida procure aconselhamento
médico.
Quando se deve dirigir ao seu médico
Fale com o seu médico em caso de agravamento dos sintomas, se sentir
dor, se o desconforto não desaparecer, se o corrimento apresentar
vestígios de sangue ou se o corrimento ocorrer durante a menopausa. Se
está grávida e pensa que pode ter uma infeção vaginal, deve consultar o
seu médico. Se não sentir alívio dos sintomas depois de utilizar
Gyno-Canesbalance® conforme indicado, deve contactar o seu médico.
Fale com o seu médico sobre o diagnóstico da Vaginose Bacteriana.
Qual o conteúdo de Gyno-Canesbalance®
A embalagem contém 7 aplicadores em bisnaga de 5 ml de utilização
única, para um tratamento completo.
Cada aplicador contém os seguintes ingredientes:
Ácido láctico, Glicogénio, Propilenoglicol, Hidroxipropilmetilcelulose,
Lactato de sódio, Água, pH 3,8.
Sem conservantes nem hormonas.
Advertências
Não utilizar se a ponta do aplicador estiver partida. Não utilizar o gel após
o prazo de validade. Manter fora do alcance das crianças.
Precaução
Se está a tentar engravidar, aconselhe-se com o seu médico antes de
utilizar Gyno-Canesbalance®, pois o gel tem um pH baixo que pode
tornar o ambiente menos favorável para o esperma. Não utilizar como
método contracetivo.

