
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 

Feminella Vagi C 
Comprimate vaginale 

 
 
COMPOZIŢIE 
Un comprimat vaginal conţine: vitamina C (acid ascorbic) 250 mg, răşină de silicon, 
lactoză monohidrat, hidroxipropilmetilceluloză, stearat de magneziu. 

 
UTILIZARE 
Feminella Vagi C comprimate vaginale sunt create pentru a oferi o protecţie naturală 
a mediului vaginal prin menţinerea sau refacerea pH-ului fiziologic. Aplicarea 
Feminella Vagi C comprimate vaginale normalizează rapid mediul vaginal, făcându-l 
impropriu pentru creșterea germenilor anaerobi nedoriţi care sunt responsabili pentru 
dezvoltarea vaginozelor bacteriene, chiar şi în timpul sarcinii. Feminella Vagi C 
comprimate vaginale ajută în prevenirea şi tratamentul vaginozelor bacteriene. Ele 
sunt utile mai ales la pacientele cu recidive şi după tratamentul tradiţional cu 
antibiotice. 
 
DOZAJ 
Introduceţi câte un comprimat vaginal zilnic, de preferat seara înainte de culcare. 
Este recomandat să repetaţi administrarea timp de cel puţin 6 zile pentru refacerea 
pH-ului fiziologic şi a florei vaginale normale. Dacă este necesar, tratamentul poate fi 
prelungit sau repetat. 
 
CUM SE UTILIZEAZĂ FEMINELLA VAGI C  
Feminella Vagi C comprimate vaginale trebuie introduse adânc în interiorul vaginului. 
Feminella Vagi C comprimate vaginale protejează mediul vaginal prin eliberarea 
controlată de vitamina C  timp de câteva ore, asigurând astfel o acidifiere prelungită 
şi o normalizare rapidă a pH-ului vaginal. 
 
NU UTILIZAȚI FEMINELLA VAGI C 
Dacă sunteţi alergică (hipersensibilă) la oricare dintre componentele produsului. 
Dacă aveți sau suspectați că aveți o infecție vaginală cu o ciupercă (de ex. 
candidoză), deoarece acidifierea pH-ului vaginal poate contribui la proliferarea 
acestora. 
 
PRECAUŢII 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 
A nu se înghiţi. 
A se păstra în loc răcoros și uscat. 
Nu utilizați comprimate deteriorate pentru a evita rănirea accidentală în timpul 
introducerii. 
Feminella Vagi C poate conține mici urme de proteine din lapte de bovine. 
 
SARCINA ŞI ALĂPTAREA 
Feminella Vagi C poate fi folosită în siguranţă în timpul sarcinii şi alăptării. 
 
 



 
EFECTE ADVERSE 
În cazuri rare, poate apărea o senzaţie de arsură sau de mâncărime intravaginală. În 
cazuri izolate, poate apărea hipersensibilitate la unul sau mai multe componente ale 
produsului; în aceste cazuri, este recomandată oprirea administrării şi consultarea 
medicului. 
 
INTERACŢIUNI 

Vitamina C poate afecta determinarea glicozuriei, lactatdehidrogenazei, 
transaminazelor şi bilirubinei. 
Vitamina C reduce efectele medicamentelor anticoagulante. 
 
Producător:  
POLICHEM S.A., Via Angelo Maspoli 11, 6850 Mendrisio, Elveţia 
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