
Vaginor Plus  
vaginaaltabletten                       

Lees de gehele gebruiksaanwijzing goed door,  
deze bevat belangrijke informatie voor u!

12 vaginaaltabletten x 3 gram

1 vaginaaltablet bevat 200 mg Australische Tea Tree Olie
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1. Wat zijn Vaginor Plus vaginaaltabletten? 
De vaginaaltabletten Vaginor Plus zijn bedoeld voor ondersteuning van de 
verzorging van de vagina.

2. Belangrijke informatie vooraf 
U mag Vaginor Plus vaginale tabletten niet gebruiken als u overgevoelig of  
allergisch bent voor een van de bestanddelen.

3. Gebruiksaanwijzing 
Verwijder de twee plastic strips van de vaginaaltablet en plaats de vaginale  
tablet diep in de vagina. Doe dit zes aaneengesloten dagen, in de ochtend en 
avond. Was uw handen voor en na inbrengen van de vaginaaltablet.

4. Mogelijke reacties 
Vaginor Plus vaginaal tabletten kunnen reacties oproepen in de vorm van jeuk 
en/of lichte pijn. Dit treedt op bij minder dan 5% van de gebruikers. Indien 
de genoemde klachten optreden, langer duren dan vijf dagen en niet minder 
worden, dient er gestopt te worden met toepassing van Vaginor Plus. Tevens 
wordt aangeraden contact op te nemen met de huisarts of apotheker.

5. Hoe dienen Vaginor Plus vaginaaltabletten te worden bewaard? 
Buiten het bereik van kinderen houden. Product mag niet worden ingeslikt!

Bewaren op een koele en droge plek, tot 30 graden.

Plaats de Vaginor Plus vaginaaltabletten voor het openen in de koelkast, indien 
deze zacht geworden zijn.

Niet gebruiken na: zie datum verpakking.

6. Aanvullende informatie 
Samenstelling van de vaginaaltabletten:

Actief bestanddeel: 200 mg Australische Tea Tree Olie

Overige bestanddelen: Bijenwas (Cera Alba) en gehydrogeneerde plantaardige 
olie (Witepsol H 15)

Inhoud van de verpakking: 12 vaginaaltabletten

Stripverpakking: PVC/ PVDC/ PE folie

Producent: 

Cydonia d.o.o. 
Lipa 73, 75320 Gracanica 
Bosnië en Herzegovina

Importeur en distributeur: 
a HEALTHY body 
www.ahealthybody.nl 
info@ahealthybody.nl


