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ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННИХ ТА 
РЕЦИДИВНИХ ІНФЕКЦІЙ ІНТИМНИХ ЗОН 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 
 

INVAG® гель  показаний до застосування жінкам з рецидивуючими грибковими та 
бактеріальними інфекціями інтимних зон і схильністю до порушення природної мікробіоти. 
 
INVAG® гель можна використовувати щодня або за потреби для: 
• підтримка лікування бактеріальних і грибкових інфекцій інтимних зон, 
• підтримання балансу інтимного мікробіому, 
• полегшення симптомів бактеріальної або грибкової інфекції, таких як печіння, свербіж 

і дискомфорт зовнішніх статевих органів, 
• підтримання фізіологічного кислого pH інтимних зон, що перешкоджає надмірному росту 

бактерій і грибків 
 
та профілактично при станах підвищеного ризику запалення інтимних зон, зокрема: 
• при схильності до повторних інфекцій інтимних зон, 
• під час і після лікування антибіотиками (пероральними або вагінальними), 
• у ситуаціях ускладненої гігієни, наприклад, під час подорожі 
• при частому відвідуванні басейну, джакузі, сауни, 
• в клімактеричному, післяпологовому періоді, при цукровому діабеті. 
 
INVAG® гель – спеціалізований медичний засіб, призначений для підтримки лікування 
бактеріальних і грибкових інфекцій зовнішніх статевих органів. 
Його інгредієнти підтримують фізіологічний кислий pH, завдяки чому захищають баланс 
мікробіоти інтимних зон. Продукт є протигрибковим, обмежує ріст Candida albicans, 
Candida glabrata, а також антибактеріальним проти мікроорганізмів, які найчастіше 
викликають вагініт, таких як: Gardnerel/a vagina/is, Escherichia coli, Prevotel/a bivia, 
Streptococcus agalactiae. 
 
INVAG® гель рекомендований жінкам, схильним до інфекцій інтимних зон, для підтримки 
лікування та полегшення наслідків інфекцій. INVAG® гель  зменшує відчуття печіння та 
дискомфорту, заспокоює подразнення та інші недуги, пов’язані із запаленням інтимних зон, 
доглядає та зволожує. 
Також рекомендується використовувати INVAG® гель  для щоденної профілактики 
бактеріальних і грибкових інфекцій. 
 
Продукт пройшов дерматологічне тестування на пацієнтах з позитивною історією алергії. 
Продукт пройшов гінекологічне тестування. 
Виготовлено в умовах належної Good Manufacturing Practice. 
 
СКЛАД 
 

Активними інгредієнтами INVAG® гель  є метаболіти бактерій Lactobacillus  (пробіотичний 
супернатант), які природним чином захищають інтимну зону від шкідливих мікроорганізмів. 
До складу INVAG® гель  також входять: вода, пропіленгліколь, гліцерин, гідроксипропіл- 
метилцелюлоза, фенілетиловий спирт, каприловий гліколь, ароматизатор. 
 
INVAG® гель  не містить ПЕГ, парабенів, миючих засобів, у тому числі: SLS, SLES. 
 

  



 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Тільки для зовнішнього застосування. 
Нанесіть INVAG® гель  тонким шаром на промежину та зовнішні статеві органи. Гель слід 
наносити спереду в напрямку до заднього проходу. 
Зазвичай достатньо одного нанесення гелю один раз на добу. 
При необхідності INVAG® гель  можна застосовувати 2-3 рази на добу. 
Натисніть на насос кілька разів, щоб почати належним чином дозування гелю. 
 
INVAG® гель  зручний у використанні, не забруднює білизну, а спеціальна текстура 
забезпечує приємне та тривале зволоження. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
 

Не використовувати при підвищеній чутливості до будь-якого з інгредієнтів продукту. 
У разі гострих вагінальних інфекцій рекомендується застосування під наглядом лікаря. 
Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці, 
а також у разі пошкодження упаковки. 
Зберігати продукт в недоступному для дітей місці. 
 
Після нанесення гелю деякий час може відчуватися легке пощипування, що пов'язано 
з правильною реакцією на зниження pH. 
При появі будь-яких тривожних симптомів після застосування INVAG® гель, таких як 
посилення 
свербежу, посилення печіння, висипання тощо, слід припинити використання препарату та 
звернутися до лікаря. 
 
СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ 
 

Зберігати при температурі від 15 °C до 25 °C у сухому місці. 
 
УПАКОВКА 
 

Емкість 30 г типу Airless в картонній коробці з інструкцією із застосування. 
 
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ВИРОБУ 
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