Torra slemhinnor
47 % av alla kvinnor i och efter klimakteriet
drabbas av underlivsbesvär som beror på
minskad östrogenproduktion.

Östrogenet underlättar blodcirkulationen,
ser till att sekretproduktionen fungerar och
skyddar mot infektioner. När östrogen
produktionen minskar kan slemhinnorna i
underlivet och urinröret bli skörare, torrare och
mindre elastiska. Du kan få besvär som klåda,
sveda, smärta, urinläckage, upprepade
urinvägsinfektioner och smärta vid samlag.
Att cykla, sitta och gå kan också bli besvärligt,
framför allt om du bär åtsittande kläder.
Till skillnad från värmevallningar, som försvinner
efter klimakteriet, brukar problemen med
torrhet i underlivet bestå.
Genom att tillsätta lokalt östrogen kan du
få hjälp med besvären. Tänk på att behandlingar
mot vaginal torrhet utan östrogen inte ger
någon bestående effekt om besvären är
orsakade av östrogenbrist.

Frisk, tjock slemhinna med
god östrogennivå.

Vagifem® (estradiol) – återställer torra
underliv med naturligt östrogen
Vagifem® innehåller östrogen som är identiskt
med det kroppen själv producerar. Genom
vaginaltabletterna verkar östrogenet endast
där det gör nytta – på vaginalslemhinnan.
Låt det bara säga klick
Tabletten appliceras med en applikator och
genom ett litet klick fäster du tabletten på
slemhinnan. Därefter frigörs östrogenet
successivt, utan något kladd eller läckage.
Vagifem® gör att slemhinnorna får tillbaka
sin elasticitet och tjocklek. Torrhetskänslan,
klådan och smärtan försvinner helt eller delvis.
Underlivets pH-värde balanseras, vilket åter
ställer den normala bakteriefloran. Du kan
förvänta dig en effekt redan under den första
månaden. Eftersom östrogenbristen är kronisk
bör du fortsätta med behandlingen för att
effekten inte ska försvinna. Finns receptfritt på
alla apotek. Läs mer på www.vagifem.se

Tunn, torr och skör
slemhinna på grund av
östrogenbrist.

Vagifem® (estradiol), receptfritt läkemedel. Vaginaltabletter 18 st. Vagifem används för lokal behandling av besvär såsom torrhet eller irritation som orsakas av östrogenbrist i underlivet
hos kvinnor efter sista regelbundna menstruationsperioden (menopaus). Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.
Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2– 4 veckor eller om andra symtom uppträder. När du påbörjat behandling med Vagifem ska du gå på
regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Läs bipacksedeln noga.
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10µg 17ß-estradiol

