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CandiFlow®

CandiFlow is een klasse I medisch hulpmiddel.

Nr. 422 - Spray

Inhoud 50 ml

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing.

CandiFlow is een klasse I medisch hulpmiddel ter 
preventie en behandeling van vaginale irritaties, een 
branderig gevoel en vaginale droogheid door 
bevochtiging van het vaginaal epitheel. CandiFlow 
helpt vaginale infectie zoals Candida te voorkomen 
door normalisering van de natuurlijke zuurgraad.

De vagina is een zeer gevoelige plaats van het vrouwen- 
lichaam. De vagina heeft een zuurgraad (pH) die tussen 
de 4 en 4,5 ligt, terwijl de zuurgraad van de huid rond 
de 5,5 zit. Bij een verandering van de zuurgraad in de 
vagina kunnen daar gemakkelijker infecties optreden 
zoals Candida, die de aanwezigheid van de natuurlijke 
vagina-flora verdringen. Ook een verstoring van de 
vochtbalans kan tot allerlei ongemakken leiden. 
Vaginale droogheid kan een belangrijke oorzaak zijn 
van jeuk en irritaties. Het is dus van belang het milieu 
en de vochtbalans in de vagina goed te verzorgen om 
daar een optimale gezondheid te behouden.

CandiFlow bevat melkzuur om de zuurgraad in de 
vagina in het veilige gebied te brengen van 4 - 4,5 pH. 
Op deze manier wordt het natuurlijk afweerproces 
ondersteund, waardoor vaginale infecties minder 
kans krijgen. Daarnaast bevat het bestanddelen die 
de vochtbalans in stand houden, zoals Aloe barba-
densis extract en carrageen.

CandiFlow is geen geneesmiddel voor vaginale 
infecties en kan in een intacte vagina gebruikt 
worden. CandiFlow kan wel op een natuurlijke manier 
helpen het milieu in de vagina te verzorgen, zodat de 
kans op infecties en bijhorende irritaties voorkomen 
kunnen worden. CandiFlow bevat zoveel mogelijk 
natuurlijke bestanddelen. Het bevat geen hormonen 
en parabenen.

Ingrediënten
Water, Glycerine, Melkzuur, Kaliumlactaat, Xanthaangom, 
Carrageen, Aloë (BIO) (Aloe barbadensis leaf extract), 
Kamille (BIO) (Chamomilla recutita flower extract), 
Weegbree (BIO) (Plantago lanceolata leaf extract), 
Fragrance natural (Parfum), Polyglyceryl-10 lauraat, 
Palmarosa (Cymbopogon martinii), Fytinezuur, Manuka 
olie (Leptospermum scoparium), Oregano (Thymus 
capitatis extract), Natriumbenzoaat, Linalool*, Limoneen*.
*bestanddeel uit aromaoliën.

Wijze van gebruik
Spray maximaal 3 maal daags in en rondom de huid 
van de vagina.

Allergie informatie
CandiFlow niet gebruiken wanneer men overgevoelig 
is voor een van de bestanddelen.

Zwangerschap en borstvoeding
CandiFlow kan voor zover bekend tijdens de zwanger-
schap en borstvoeding zonder bezwaar volgens 
voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwing
Niet in de ogen sprayen en niet inademen.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product droog, koel en 
donker en altijd buiten het bereik van kinderen! 
Vermijd bij het bewaren de invloed van direct zonlicht. 
De minimale houdbaarheidsdatum van dit preparaat 
staat vermeld op het doosje en etiket.  
Na openen 6 maanden houdbaar.

Fabrikant:  
Bloem Health Products B.V.,  
Postbus 225, 9670 AE Winschoten - Nederland.

Raadpleeg bij vragen over dit medische hulpmiddel 
uw apotheker of drogist, of stuur een mail naar:  
info@bloeminfo.nl
Voor meer informatie: www.candiflow.nl

De tekst van deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst 
herzien in juli 2015 door Bloem Health Products B.V.

Vaginale infecties (zoals Candida), 
 irritaties en droogheid

Branderig gevoel in de vagina

Te gebruiken bij:


