
FITORMIL GLOBULE začetno zdravljenje:
1 globula  vsak 2. dan
v obdobju 10 dni
vzdrževalno zdravljenje:
1 globula vsak 3. dan
najmanj 30 dni

•

•

•

škatlica z 10 globulami

FITORMIL GEL 1 - 2x na dan
uporabljajte ga
pred spolnim odnosom

•
•30 ml

FITORMIL •
•

•

1 - 2x na dan
ČISTILNA RAZTOPINA uporabljajte jo

za dnevno intimno nego

1 kapsula na dan
za optimalen učinek
neprekinjeno vsaj
nekaj mesecev

200 ml

škatlica z 30 kapsulami

FITORMIL KAPSULE • ZA ŽENSKE
V KLIMAKTERIJU

SUHA,
PEKOČA  NOŽNICA ?

SRBEČE, VZDRAŽENO
ZUNANJE  SPOLOVILO ?

BOLEČI SPOLNI ODNOSI ?

vlaženje in obnavljanje
vaginalne sluznice in zunanjega

spolovila za vse ženske v času
pred in med menopavzo ter po njej.

Izdelki za

IZDELEK NAČIN UPORABE
VSEBINA

FITORMIL GEL FITORMIL
VAGINALNIMI GLOBULAMI.
Najprej vstavite globule, čez nekaj časa pa uporabite še gel. Globule
namreč delujejo znotraj nožnice, gel pa na prizadeti zunanji del
spolovila. Gel nanesite na umiti in osušeni zunanji del spolovila.
OPTIMALNI REZULTAT OB SOČASNI UPORABI FITORMIL
GLOBUL, GELA IN ČISTILNE RAZTOPINE.

je priporočljivo  uporabljati sočasno s

dosežete

Priporočena uporaba Fitormil izdelkov:
OMEGA  KAPSULE

SOJINE  IZOFLAVONE,

OMEGA-3-POLINENASIČENE MAŠČOBNE KISLINE,

FOLNO KISLINO,

VITAMIN B6,

VITAMIN D,

Kdaj priporočamo kapsule?

Kateri so razlogi za uživanje
Fitormil kapsul?

Ob nočnem znojenju, razbijanju srca, vročinskih
valovih in suhosti nožnice.

Kapsule namreč nadvse ugodno učinkujejo zaradi svoje
sestave, kajti vsebujejo:

Ugodno vplivajo
na dobro počutje in razpoloženje.

50 mg,

200 mg EPH in 30 mg DHA

300 mcg - naše telo je ne proizvaja,
zato jo mora dobiti s hrano ali prehranskimi dopolnili.
Zmanjšuje nevarnost srčnih obolenj in možganske kapi.
Ugodno vpliva na razpoloženje.

2 mg - uravnava dobro počutje, vedenje in
spanec, sodeluje pri metabolizmu in pridobivanju
energije iz hrane, pomemben je za zdrav imunski in
živčni sistem ter delovanje možganov.

7.5 mcg  - pomemben  je za tvorbo kosti
in za ravnotežje kalcija.

ki posnemajo delovanje
naravnih estrogenov in na ta način blažijo menopavzne
simptome. Imajo pozitivne učinke na srce in ožilje,

(EPA-eikozapentaenojska
kislina in DHA-dokozaheksaenojska kislina), ki spadajo
med nujno potrebna živila.
Omega-3 maščobne kisline zmanjšujejo tveganje za
pojave kroničnih bolezni srca in ožilja.

Opozorilo:

Ne sme se uporabljati v času nosečnosti.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in
raznovrstno prehrano. Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti.

Shranjujte nedosegljivo
otrokom!



z nevtralnim pH

Kdaj uporabimo globule?

Kateri so razlogi za uporabo globul?

Kdaj še  priporočamo globule?

Vsebujejo:

Ob srbenju  spolovila, pekočem občutku,
razdraženosti in bolečih spolnih odnosih,
ki so posledica suhe nožnice.

zaščitijo izboljšujejo
naravno vlažnost elastičnost,
zvišujejo odpornost vaginalne sluznice in tako
zmanjšajo srbenje, pekoč občutek,
razdraženost in bolečino.

kot lubrikant
(mazivo) v obdobju  perimenopavze, menopavze
in postmenopavze.

Fitormil globule namreč in
in

Fitormil globule priporočamo zlasti

(NATRIJEV PCA), ki je naravni vlažilni faktor ter vlaži in
povečuje elastičnost tkiva.

- vsebujejo sluzi, ki se v
tankem sloju razporedijo po površini sluznice in jo ščitijo
pred raznimi dražečimi snovmi. Delujejo protivnetno ter
osvežilno na sluznico.

- delujejo kot lubrikant (mazivo).

Ne vsebujejo umetnih barvil in dišav.

Opozorilo: Shranjujte nedosegljivo otrokom!

VAGINALNE GLOBULE

Natrijevo sol pirolidinskokarbonske kisline

IZVLEČKE SIVKE IN KAMILICE

HIDROGENIRANE GLICERIDE KOKOSOVIH
MAŠČOBNIH KISLIN

z nevtralnim pH

Kdaj uporabimo gel?

Kateri so razlogi za uporabo gela?

Kdaj še priporočamo gel?

Vsebuje:

Pri zmanjšanem izločanju vaginalne sluzi še zlasti v obdobju
perimenopavze in menopavze,
pri suhosti

ščiti, mehča, vlaži, obnavlja, pomirja
ter celi  sluznico in kožo,

zmanjša suhost nožnice, srbenje, pekoč
občutek razdraženost

pred spolnimi odnosi

vlaži pomirja
pospešuje

deluje kot lubrikant

vlaži

zunanjega spolovila, ki povzroči draženje
vaginalne sluznice.

Fitormil gel namreč učinkovito

deluje kot lubrikant in tako
ter zunanjega dela spolovila.

Priporočamo uporabo Fitormil gela in še zlasti
skupaj s Fitormil vaginalnimi globulami.

- sluznico in kožo, srbenje,
celjenje ran

ter
(mazivo), veže 1000-krat več
vode kot je njena molekulska
masa.

- izdatno
sluznico in kožo.

Ne vsebuje umetnih barvil in dišav.

Opozorilo: Če pride v stik z očmi, jih temeljito izperite z vodo. Shranjujte nedosegljivo otrokom!

GEL

NATRIJEVO SOL HIALURONSKE KISLINE

GLICEROL

V primeru suhe nožnice,
za dnevno intimno higieno žensk med menopavzo in po njej.

ščiti, vlaži pomirja razdraženo kožo sluznico
osveži

s svojo posebno sestavo (kombinacija rastlinskih ekstraktov) na
površini kože in sluznice ustvari zaščitni film,

prepreči izsuševanje nožnične sluznice.

idealna za občutljivo
kožo sluznico perimenopavze,
menopavze postmenopavze .

Ne vsebuje mila.

z nevtralnim pH

Kdaj jo uporabljamo?

Kateri so razlogi za uporabo raztopine?

Kdaj še priporočamo Fitormil čistilno raztopino?

Poleg sredstev za čiščenje
vsebuje še:

Raztopina namreč in in
ter jo ,

součinkovanje sestavin

Fitormil čistilna raztopina je
in , zlasti v obdobju

in

- vsebujejo
sluzi, ki se v tankem sloju razporedijo po
površini sluznice in jo ščitijo pred raznimi
dražečimi snovmi. Delujejo protivnetno
ter osvežijo sluznico.

- izdatno vlaži sluznico
in kožo.

ki pospešuje obnavljanje
poškodovanega tkiva, blaži vnetja ter
vlaži in mehča kožo in sluznico.

Opozorilo: Če pride v stik z očmi, jih temeljito izperite z vodo. Shranjujte nedosegljivo otrokom!

ČISTILNA RAZTOPINA

IZVLEČKE SIVKE KAMILICE

GLICEROL

PANTENOL,

in


