
Медичний виріб вагінальні капсули

- підтримуюча терапія при лікуванні бактеріальноГо ваГініТу Та канДиДозу піхви: одна вагінальна капсула на день 
(перед сном), протягом 7-10 днів;

Спосіб вИкорИсТання.

Призначений до використання:

- профілактика дисбалансу мікрофлори піхви під час лікування антибіотиками: одна вагінальна капсула на день 
протягом усього курсу лікування антибіотиками Т  після закінчення лікування по одній капсулі ще 7 днів;a

- відновлення балансу рН піхви в разі гормонального дисбалансу, що виникає в результаті застосування оральних 
контрацептивів, під час лактації або під час стресових періодів: одна вагінальна капсула на тиждень;

- профілактика вагінальних інфекцій після басейну або джакузі: одна вагінальна капсула після кожного відвідування 
басейну або джакузі.

Біологічно активний пребіотичний комплекс – олігосахарид – 100 мг (mg), вітамін С – 50 мг (mg), вітамін Е – 20 мг 
(mg), гіалуронат натрію – 5 мг (mg), ксиліт – 37,5 мг (mg), лактоза – 467,5 мг (mg); 
капсула: гіпромелоза – 100 мг (mg), діоксид титану – 3 мг (mg).

- підтримання балансу pH Т  вагінальної флори в якості профілактичного заходу: одна вагінальна капсула на тиждень;a

Тільки для вагінального застосування.
Вимийте руки перед використанням вагінальних капсул Мастрелле
Флора плюс. Вільною рукою розсуньте статеві губи і обережно
введіть капсулу в піхву якомога глибше. (Див. ілюстрацію)

- профілактика рецидивуючих бактеріальних інфекцій: одна вагінальна капсула кожні 3 дні (перед сном);

- поліпшення симптомів, що проявляються в разі постменопаузального атрофічного вагініту: одна вагінальна 
капсула кожні 3 дні;

відновлення балансу рН піхви після менструального циклу або після незахищеного статевого контакту: одна 
вагінальна капсула на день протягом двох днів, після кожної менструації або після кожного незахищеного статевого 
контакту;
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Мастрелле Флора плюс, вагінальні капсули - це продукт на основі активного пребіотичного комплексу - 
олігосахариду, вітамінів Т  гіалуронової кислоти. Завдяки своєму комплексному складу Мастрелле Флора плюс a
знижує Т  врівноважує рН піхви до фізіологічного значення (рН <4,5). Пребіотичний комплекс забезпечує поживні a
речовини, які стимулюють ріст лактобацил Т  відновлюють захисну біоплівку, що запобігає зростанню кількості a
патогенних бактерій і грибів, подібних до Candida. Вітамін Е і гіалуронова кислота утворюють плівку зі 
зволожуючими Т  регенеруючими властивостями, що запобігає свербежу, подразненню Т  печінню.a a

Склад:

Здорова вагінальна флора складається (на 50-90%) в основному з паличок Дедерлейна, до складу яких входять різні 
штами лактобактерій. На поверхні слизової оболонки піхви лактобактерії утворюють біоплівку, яка захищає піхву 
від патогенних мікроорганізмів. Коли кількість лактобактерій зменшена або вони відсутні, може спостерігатися 
надмірне зростання кількості інших мікроорганізмів, що може викликати такі розлади, як бактеріальний вагініт 
або грибковий вагініт (відомий як кандидоз).

Перешкоджає росту
патогенних мікроорганізмів

Запобігає дисбалансу вагінальної флори при лікуванні антибіотиками 

Відновлює баланс рН піхви після менструації
Знімає біль, подразнення, свербіж Тa печіння 

Мастрелле
Флора Плюс

Інструкція Для застосування

матка

пряма кишка
піхва

сечовий міхур

Mastrelle®Flora Plus vaginal capsules

Уважно прочитайте інструкцію для застосування перед використанням вагінальних капсул Мастрелле 
флора плюс, навіть якщо ви вже використовували цей медичний виріб раніше. Інформація могла змінитися 
відповідно до нових досліджень тa висновків з моменту, коли ви востаннє відкривали упаковку. Цей 
медичний виріб відпускається без рецепта лікаря. проте, для досягнення найкращих результатів слід з 
обережністю використовувати вагінальні капсули Мастрелле флора плюс. Збережіть цю інструкцію для 
застосування; можливо, вам доведеться звернутися до неї повторно.
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Вагінальні капсули Мастрелле Флора плюс потребують вологого внутрішньовагінального середовища для 
повного розчинення. У разі надзвичайно сухої слизової оболонки піхви капсули слід зволожити водою протягом 
декількох секунд перед введенням.

Протипоказання.
Застосування вагінальних капсул Мастрелле Флора плюс протипоказане у разі підвищеної чутливості до будь-
якого з компонентів меДИчноГо вИробу. 

Особливі вказівки Т  запобіжні заходи при використанніa .
Мастрелле Флора плюс має здатність окислювати вагінальне середовище, в той час як сперма є 
залужнюючим агентом.
Використання Мастрелле Флора плюс може знизити активність сперматозоїдів. Тому, якщо ви хочете 
завагітніти, не слід застосовувати Мастрелле Флора плюс після сТаТевоГо акТу. Мастрелле Флора плюс не 
можна використовувати для контрацепції.
Не використовуйте Мастрелле Флора плюс з дезінфікуючими препаратами на основі четвертинних солей 
амонію, таких як хлорид амонію, тому що гіалуронова кислота осідає в їх присутності.

             Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Вага нетто:      7,8 г (g)

По 10 вагінальних капсул у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці.

Не викидайте порожню упаковку в оточуюче середовище.

             Термін придатності: 3 роки.

Упаковка:

              
              Умови зберігання:
              Зберігайте при температурі не вище 25 °C в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці.

o
25 C

Застереження!

Використати до

Зберігати при
температурі не вище

Виробник!

Можлива вторинна
переробка
пакувального
матеріалу
Знак відповідності
технічним
регламентам

Повторно
використовувати
ЗАБОРОНЕНО

Можливість
утилізації
використаної
упаковки

Зберігай навколишнє
середовище в чистоті

Знак Європейської
відповідності

Символи Значення Символи Значення
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Ексклюзивний представник: Альпен Фарма АГ, 
Берн, Швейцарія

Дотримуйтесь правил, які викладені в 
інструкції Для застосування.

Дата останнього перегляду інструкції для 
застосування: 11.02.20211

Виробник:
ФІТЕРМАН ФАРМА С.Р.Л.  
 ДіДжей 249E Kм 0900, 
Томесті Віледж, Томесті Коммун, 
Ясси, 707515, Румунія
Тел .: +40 232 252 800

Уповноважений представник в Україні: 
ПрАТ «Натурфарм»,
вул. Лісна, 30А, Пуща-Водиця, 
04075 Київ, Україна
Тел.: +38 044 401 81 03

Пояснення символів, зазначених на упаковці

Номер партії (серії)

Ознайомтесь із
інструкцією для
застосування

Медичний виріб Мастрелле Флора Плюс, вагінальні капсули
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