
Intymność  

pod specjalnym nadzorem

Ginekologiczna pianka oczyszczająca
(pH 4,5)



Kiedy należy sięgnąć  
po piankę Ginexid?



Naturalna 
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Zastosowanie 

•	 W	okresie ciąży i połogu

•	 Po	operacjach i zabiegach 
ginekologicznych

•	 We	wszelkich	sytuacjach	wzrostu	
ryzyka infekcji

• Podczas menstruacji (w	trakcie	
korzystania	z	podpasek,	tamponów)

• Po stosunkach seksualnych

•	 Podczas	antybiotykoterapii  
i antykoncepcji

•	 Przed	i	po	korzystaniu	z	kąpieli 
wodnych i słonecznych (basen,	
jezioro,	plaża)

•	 Przed	i	po	korzystaniu	z	sauny, 
siłowni, sali treningowej  
i gimnastycznej

•	 W	czasie podróży



Zabiegi ginekologiczne i rekonwalescencja

Niemal każda kobieta doświadcza w swoim życiu przejściowych proble-

mów związanych ze zdrowiem intymnym. Przy drobnych dolegliwościach 

często właściwa higiena wsparta skutecznym preparatem GINEXID   

wystarczy, aby zadbać o własny komfort. W poważniejszych stanach, 

gdy konieczne staje się przyjmowanie doustnych lub dopochwowych 

leków, pianka GINEXID zapewnia właściwą pielęgnację i wspomaga  
pozytywne działanie podanych preparatów. GINEXID zalecany jest 

szczególnie w przypadku zapaleń o podłożu bakteryjnym lub grzy-
bicznym.

Ciąża i połóg

W ciąży i połogu kobieta bacznie obserwuje swoje ciało. W połogu 

higiena intymna ma szczególne znaczenie. Okres gojenia wymaga 

bowiem odpowiednich zabiegów higienicznych i właściwej ochrony, 

którą zapewnia pianka GINEXID. Formuła pianki, jej naturalne i łagodne 
składniki działające antyseptycznie dają poczucie bezpieczeństwa 
i czystości. Dzięki delikatnemu efektowi chłodzącemu osłabia 

nieprzyjemne doznania i gwarantuje poczucie komfortu.

Życie codzienne

Pianka GINEXID ze względu na swój specjalistyczny skład doskonale 
nadaje się do codziennej higieny intymnej. Łagodna w działaniu 

daje poczucie czystości i komfortu, łatwa w stosowaniu doskonale 
sprawdza się w podróży.  

Szczególnym wskazaniem stosowania pianki GINEXID jest aktywność 

sportowa. Sale sportowe, siłownie czy baseny sprzyjają rozwojowi 

infekcji. W takich sytuacjach pianka GINEXID stanowi doskonałą 
ochronę części intymnych.



Skład

Skuteczność w oparciu o naturalne składniki

> Chlorheksydyna

Jest antyseptykiem o szerokim spektrum działania. 

Wykazuje silne działanie bakteriobójcze i bakterio-

statyczne. Działa silniej na bakterie Gram – dodat-

nie, słabiej na Gram – ujemne oraz niektóre wirusy.  

Udokumentowano skuteczność stosowania 
Chlorheksydyny w leczeniu zakażeń bakteryjnych 
i grzybiczych. Nie wpływa negatywnie na fizjologicz-

ną florę pochwy zależną od Lactobacillus. 

> Wyciąg z oczaru

Garbniki zawarte w ekstrakcie  zmniejszają przekrwie-

nie, wykazują działanie ochronne, przeciwzapalne  
i przeciwbakteryjne, ponadto dają wyczuwalne 
odczucie świeżości na skórze. Tonizujące, kojące  

i odświeżające właściwości wyciągu z hamamelis  

czynią go szczególnie przydatnym w leczeniu delikat-

nych okolic pochwy.

> Ekstrakt z rumianku

Działając w synergii z wyciągiem z oczaru skutecz-

nie chroni błonę śluzową pochwy. Dzięki działaniom  

kojącym i zmiękczającym jest szczególnie wska-
zany do leczenia obszarów zapalnych. Wykazuje 

właściwości oczyszczające, regenerujące, łagodzące  

i bakteriostatyczne.

> Mentol

Mentol posiada własności znieczulające i zmniej-
szające podrażnienie błon śluzowych. Działa kojąco  

i odświeżająco.

Naturalne i łagodne składniki  
dają poczucie bezpieczeństwa  i świeżości. 



> Specjalistyczna 

Produkt dzięki swej specyficznej formule wyróżnia się działaniem antybakteryjnym poprzez zapobieganie 

namnażaniu się drobnoustrojów. Unikatowa kompozycja składników bazuje na naturalnych wyciągach oraz 

chlorheksydynie. 

> Testowana dermatologicznie

> pH 4,5 

Kwaśne pH podtrzymuje i odbudowuje właściwy stopień kwasowości w pochwie.

> Łagodne działanie antyseptyczne

Kwas undecylenowy, obecny w formule wprowadza wraz z chlorheksydyną łagodne działanie antyseptyczne.

> Innowacyjna i delikatna 

Wyjątkowa formuła pianki pozbawiona składników drażniących delikatnie oczyszcza i zapewnia doskonałą 

tolerancję na produkt (również w długim okresie stosowania).  Bazuje na naturalnych wyciągach, by 

przywrócić i utrzymać fizjologiczne pH.

> Wygodny i bezpieczny sposób aplikacji

Delikatna pianka w postaci spreju umożliwiająca łatwe dozowanie, przechowywanie oraz bezpieczeń-

stwo. Formuła pianki redukuje ryzyko zanieczyszczenia oraz gwarantuje stabilność produktu.

Właściwości



•	 Delikatnie oczyszcza i tonizuje.

• Łagodzi podrażnienia.

• Wzmacnia naturalny system ochronny  
błon	śluzowych.

• Przywraca i utrzymuje  
fizjologiczne	pH	pochwy.

• Skutecznie ogranicza nieprzyjemny zapach.

• Działa przeciwbakteryjne i przeciwzapalnie.

• Łagodne działanie antyseptyczne		
(synergiczne	działanie	chlorheksydyny		
oraz	kwasu	undecylenowego)

Bazuje na naturalnych  wyciągach, by przywrócić i utrzymać  
fizjologiczne pH.

SPOSÓB UŻYCIA:  

Przed użyciem wstrząsnąć. Produkt rozpylać trzymając opakowanie  
do góry dnem. Produkt przeznaczony do stosowania zewnętrznego.  
Po użyciu spłukać wodą.

SKŁADNIKI: woda, sól dwusodowa sulfobursztynianu oksyetylenowanego alkoholu lau-
rylowego, butan, dodecylosiarczan amonu, hydrolat z kwiatów rumianku pospolitego, 
hydrolat z liści oczaru wirginijskiego, izobutan, propan, chlorek sodu, kokamidopropyl-
betaina, kwas mlekowy, undecylenamidopropylbetaina, kopolimer tlenku etylenu i di-
metikonu, kompozycje zapachowe, mentol, polyquaternium-44, diglukonian chlorhek-
sydyny, olejek destylowany z liści drzewa herbacianego, limonen.

NIE ZAWIERA GAZÓW SZKODLIWYCH DLA WARSTWY OZONOWEJ

Działanie



PRODUCENT:  
FARMA-DERMA s.r.l. via dei Bersaglieri  

10 - 40010 Sala Bolognese (BO) WŁOCHY  

DYSTRYBUTOR: 
Miralex Sp. z o.o.

ul. Św. Szczepana 25, 61-465 Poznań

tel.: +48 61 832 90 74, fax: +48 61 832 90 70

e-mail: miralex@miralex.pl

www.miralex.pl


