
nawilżające globulki dopochwowe
z ektoiną i kwasem hialuronowym

Przed zastosowaniem preparatu Ectifem należy zapoznać się z poniższymi 
informacjami. Należy zachować niniejszą ulotkę, gdyż zawiera ona ważne 
informacje. W razie wątpliwości dotyczących użytkowania preparatu 
Ectifem należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub wytwórcą.

Ectifem to preparat wspomagający leczenie stanów zapalnych oraz 
regenerację błony śluzowej pochwy. Globulka Ectifem rozpuszcza się 
w pochwie, powlekając ją nawilżającą warstwą, chroniącą błonę śluzową 
przed podrażnieniami. 

Zawarte w preparacie ektoina oraz kwas hialuronowy wspomagają
prawidłowy poziom nawilżenia błony śluzowej pochwy, łagodząc uczucie 
suchości, napięcia, pieczenie i świąd. Dodatkowo ektoina – występująca 
w przyrodzie, naturalna cząsteczka, wykazuje właściwości chroniące 
komórki, łagodzące stany zapalne oraz stabilizujące błony komórkowe.

Skład: 
Ektoina (Ectoin®), kwas hialuronowy, Witepsol S58.

Sposób użycia: 
Kuracja wstępna: 1 globulka dopochwowa dziennie, najlepiej tuż przed 
snem, przez 7 dni lub zgodnie z zaleceniem lekarza.
Kuracja podtrzymująca: 1 globulka dopochwowa 2-3 razy w tygodniu lub 
według zaleceń lekarza.

Ectifem jest przeznaczony dla kobiet w celu:
• łagodzenia uczucia suchości i dyskomfortu (pieczenie, świąd, napięcie) 
• przywrócenia prawidłowego poziomu nawilżenia błony śluzowej pochwy 
   w stanach związanych ze zmianami hormonalnymi we wszystkich
   okresach życia, w tym w okresie menopauzy
• wspomagania regeneracji błony śluzowej pochwy i łagodzenia objawów
   spowodowanych przyjmowaniem leków oraz będących następstwem 
   chemio- i radioterapii
• łagodzenia bólu w przypadku bolesnych stosunków



nawilżające globulki dopochwowe
z ektoiną i kwasem hialuronowym

Przeciwwskazania i środki ostrożności: 
• Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
  preparatu.
• Nie połykać.
• Nie stosować podczas menstruacji oraz  na uszkodzoną błonę śluzową
  pochwy.
• Nie stosować preparatu jednocześnie z innymi preparatami dopochwowymi 
  bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
• W razie stwierdzenia jakichkolwiek dolegliwości należy zaprzestać stosowania.
• Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed użyciem powinny skonsultować
   się z lekarzem.
• Nie stosować, jeśli opakowanie zostało wcześniej otwarte lub uszkodzone.
• Nie używać po upływie terminu ważności. Data ważności dotyczy produktu 
  prawidłowo przechowywanego.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla małych dzieci.

Opakowanie: 
Opakowanie zawiera 10 globulek dopochwowych.

Wytwórca:

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska
Wyprodukowano w UE
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