
Індивідуальний 
жіночий захист

Лактагель
Дізнайтеся більше

LA
C-

00
2/

07
.2

01
9

Рекомендації щодо застосування Лактагелю8

Усунення бактеріального вагінозу (БВ)

Усунення симптомів бактеріального вагінозу — 
рясних виділень, неприємного запаху, 
вагінального дискомфорту

Застосовувати по 1 тюбику щоденно 
протягом 7 днів

Підтримка нормальної флори піхви і профілактика симптомів  
бактеріального вагінозу

Підтримка природних значень рН піхви 
і профілактика появи симптомів БВ

Застосовувати по 1 тюбику 1 раз  
через три доби протягом трьох місяців

Підтримка природних значень рН 
піхви під час курсу антибіотиків та/або 
протигрибкових препаратів

Застосовувати по 1 тюбику щоденно 
наприкінці курсу протягом 4-5 діб

Усунення симптомів БВ після менструації
Після закінчення менструації застосовувати 
по 1 тюбику на добу протягом 1-2 днів

Лактагель можна застосовувати в період вагітності та годування груддю8 

Активні інгредієнти: кислота молочна 225 мг, глікоген; pH = 3,8.
Форма випуску: одна упаковка містить 7 тюбиків для одноразового застосування по 5 мл кожен.
Умови зберігання: зберігати при кімнатній температурі.
Термін придатності: 3 роки.
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Застосування комбінації молочної кислоти та глікогену  
є фізіологічним методом підтримання мікрофлори піхви1, 2

1

2

3Одразу створює оптимальні умови для відновлення 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ мікробіоти

Внесений до Керівництва 2018 року щодо лікування піхвових 
виділень Міжнародної спілки з боротьби із ІПСШ (IUSTI)3

Доведено стимулює ріст лактобактерій  
та виявляє антимікробні властивості2

Універсальний6

Досліджений3-6 4 Оптимальний курс застосування — по 1 тюбику 7 днів

Зручний8 

Загальновизнаний7

ЛАКТАГЕЛЬ – надійний шлях створення оптимальних умов для росту ВЛАСНИХ лактобактерій3-6

МОЛОЧНА 
КИСЛОТА

225 мг

ГЛІКОГЕН

Нормалізує кислотність — 
пригнічує ріст патогенних 

бактерій

Живильне середовище для 
лактобактерій; прискорює 
ріст власних лактобактерій

Власна 
лактофлора

Відновлює популяцію автентичних 
лактобактерій, чинить виражений 

бактерицидний та мікоцидний ефекти = 7 Повний курс —  
1 тиждень

= 


