
Мастрелле
Флора Плюс

Медичний виріб

Mastrelle®Flora Plus vaginal douche

рН піхви у жінок репродуктивного віку коливається від 3,5 до 4,5. Було показано, що сперма діє як потужний залужнюючий 
агент, який знижує кислотність піхви  сприяє підвищенню pH (pH = 6-7) протягом декількох годин після статевого акту. Tа
Завдяки нейтралізації кислотності піхви створюється сприятливе середовище для розвитку патогенних мікроорганізмів. 
Тому, через наявність сперми в піхві, природні захисні механізми нейтралізуються. Це пояснює, чому багато жінок після 
частих статевих контактів страждають від вагінального дискомфорту через зміну мікробіоти піхви.

Біологічно активний пребіотичний комплекс - олігосахарид – 0,3 г (g), біоактивні рослинні екстракти (екстракт ромашки – 
0,2 г (g), екстракт ехінацеї – 0,1 г (g), екстракт кінського каштана – 0,012 г (g)), молочна кислота – 2 г (g), ксиліт – 0,075 г (g), 
лактоза – 0,913 г(g), діоксид кремнію – 0,4 г (g).

І��������� ��� �������� �����
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 розлади. Більшість урогенітальних інфекцій виникає в 
результаті дисбалансу вагінальної флори. У більшості випадків вагініт супроводжується такими симптомами, як рясні 
виділення, різкий запах, свербіж, біль, подразнення  дискомфорт під час статевого акту.Tа

Під час менструації вагінальне середовище є менш кислим (pH 6 або більше), тому що молочна кислота виводиться з піхви 
разом з менструальною кров'ю. Крім того, кількість лактобацил зменшується, тому що вони зв'язуються з 
менструальною кров'ю, а не залишаються в епітеліальних клітинах, які вкривають піхву. Тому менструація стає 
фактором ризику для балансу вагінальної екосистеми, що пояснює, чому багато жінок часто заявляють про вагінальний 
дискомфорт після менструації.

Вагінальний душ Мастрелле Флора плюс - це м'який інтравагінальний очищуючий засіб, який врівноважує вагінальну 
флору та рН, та видаляє неприємні запахи Tа патологічні виділення бактеріального походження. Вагінальний душ 
Мастрелле Флора плюс швидко знімає свербіж і печіння, врівноважує рН піхви та відновлює піхвовий епітелій після 
менструації, а також видаляє виділення або залишки контрацептивних гелів після статевого акту.

Склад:

- загальна вагінальна гігієна;
Призначений до використання:

- інтенсивна вагінальна гігієна при рясних виділеннях, різкому запаху, свербінні, подразненні  печінні;Tа

- регенерація вагінального епітелію  відновлення рН піхви після менструального циклу;Tа
- відновлення рН піхви  видалення виділень або залишків контрацептивних гелів після незахищеного ;Tа сTаTевоГо akTу
- вагінальна гігієна для жінок в період менопаузи.

- профілактика вагінальних інфекцій  допоміжний засіб при бактеріальних і грибкових інфекціях (кандидоз), для  Tа
врівноваження вагінальної  мікрофлори  рН;Tа

душ вагінальний
Інструкція ��� ������������

Уважно прочитайте інструкцію для застосування перед використанням вагінального душу Мастрелле Флора 
плюс, навіть якщо ви вже використовували цей медичний виріб раніше. Інформація могла змінитися 
відповідно до нових досліджень і висновків з моменту, коли ви востаннє відкривали упаковку. Цей медичний 
виріб відпускається без рецепта лікаря. Проте, для досягнення найкращих результатів слід з обережністю 
використовувати вагінальний душ Мастрелле Флора плюс. Збережіть цю інструкцію для застосування; 
можливо, вам доведеться звернутися до неї повторно.



Упаковка:
По 4 г (g) порошку у саше; по 10 саше у картонній коробці.

Вага нетто:       40 г (g)   

 

Ексклюзивний представник: Альпен Фарма АГ
Берн, Швейцарія

Дотримуйтесь правил, які викладені в 
інструкціі ��� ������������.

Дата останнього перегляду інструкціі для 
застосування: 11.02.2021

Особливі вказівки та запобіжні заходи при застосуванні:

             Термін придатності: 2 роки.

 

Вагінальний душ Мастрелле Флора плюс має здатність окислювати вагінальне середовище, в той час як сперма є 
залужнюючим агентом. Використання вагінального душу Мастрелле Флора плюс може знизити активність 
сперматозоїдів. Тому, якщо ви хочете завагітніти, не слід застосовувати вагінальний душ Мастрелле Флора плюс після 
с а евоГо ак у. Вагінальний душ Мастрелле Флора плюс не можна використовувати для контрацепції.T T T

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

             Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
             Не викидайте порожню упаковку в оточуюче середовище.

Спосіб використання

Вагінальний душ Мастрелле Флора плюс можна використовувати під час вагітності та лактації.

-  для загальної гігієни піхви: одне саше вагінального душу Мастрелле Флора плюс на тиждень;

- для видалення залишків ваГінального супозиторію або вагінальної таблетки: одне саше вагінального душу Мастрелле 
Флора плюс за півгодини до застосування нового вагінального супозиторію або вагінальної таблетки.

- для інтенсивної гігієни піхви, як допоміжний засіб при вагінальних інфекціях: одне саше вагінального душу Мастрелле 
Флора плюс один-два рази на день протягом 5 днів;

Вміст одного саше розчиняють в 200-300 мл ( ml) теплої води, в результаті чого виходить розчин з рН = 3,5. За допомогою 
цього розчину ви можете зробити внутрішнє спринцювання, використовуючи вагінальний іригатор Мастрелле або будь-
який інший відповідний іригатор. Частота спринцювань залежить від індивідуального стану піхви:

Вагітність  період лактаціїTа .

Протипоказання.
Застосування вагінального душу Мастрелле Флора плюс протипоказане у разі підвищеної чутливості до будь-якого з 
компонентів продукту. 
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Уповноважений представник в Україні: 
ПрАТ «Натурфарм»,
вул. Лісна, 30А, Пуща-Водиця, 
04075 Київ, Україна
Тел.: +38 044 401 81 03

Застереження!

Номер партії (серії) Використати до

Ознайомтесь із
інструкцією для
застосування

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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Пояснення символів, зазначених на упаковці

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