
  ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Склад: 5 g (г) геля містить: вода очищена – 3 525 mg (мг), екcтракт алое 
вера – 500  mg  (мг), екстракт мигдалю – 250 mg (мг), гліцерин – 250 mg (мг), 
екстракт гамамелісу – 150 mg (мг), мірофірм (екстракт пуерарії міріфіки) – 
100 mg (мг), екстракт женьшеню звичайного – 100 mg (мг), поліакрилат крос-
полімер-6 – 75 mg (мг), DМDМ гідантоїн – 30 mg (мг), екстракт гранатового 
дерева – 10 mg (мг), гіалуронова кислота – 10 mg (мг). 

Гель Інтінова® містить компоненти природного походження, які комплек-
сно впливають на стан піхви:

 екстракт алое вера сприяє регенерації слизової оболонки вагіни, 
підвищує її пружність, а також зволожує, знімає подразнення та усуває 
свербіння вагіни. Крім того, біологічно-активні речовини алое мають 
протизапальні, антибактеріальні та протигрибкові властивості;

 екстракт мигдалю за рахунок наявності у складі поліненасичених 
жирних кислот, вітамінів А, Е, групи В (В1, В2, В5, В6, В9, В12), Н, РР, мікроеле-
ментів, амінокислот підвищує трофіку тканин вагіни, покращує крово-
обіг статевих органів, а також сприяє синтезу колагену, що призводить 
до покращення зволоженості та еластичності слизової оболонки вагіни, 
зміцненню вагінальної стінки; 

 екстракт гамамелісу є джерелом дубильних речовин, які проявля-
ють в’яжучі та судинозміцнюючі властивості, а також ущільнюють сли-
зову оболонку, підвищуючи тонус вагіни. За рахунок антимікробних, 
противірусних та протигрибкових властивостей гамамеліс сприяє 
профілактиці вагінальних інфекцій;

 мірофірм (екстракт пуерарії міріфіки) за рахунок виражених фітоестро-
генних властивостей відновлює слизову оболонку вагіни, усуває вагінальну 
атрофію завдяки підвищенню синтетичних процесів у слизовій оболонці, 
покращенню кровообігу у статевих органах. Крім того, пуерарія міріфіка під-
вищує лібідо, а також чутливість слизової оболонки при статевому контакті;

 екстракт женьшеню звичайного відомий завдяки біостимулюючим, іму-
ностимулюючим та адаптогенним властивостям. При вагінальному засто-
суванні екстракт женьшеню підвищує стійкість слизової оболонки вагіни 
до патогенних мікроорганізмів та інших подразнюючих факторів, підвищує 
тонус судин, покращує кровообіг у статевих органах. До того ж, женьшень 
стимулює функцію статевих залоз та підвищує статеву активність;

 екстракт гранатового дерева має виражені антиоксидантні та репара-
тивні властивості, активує синтетичні процеси у слизовій оболонці, перш 
за все, білків еластину та колагену. За рахунок цього значно підвищуються 
пружність та еластичність вагіни. Завдяки наявності органічних кислот екс-
тракт гранатового дерева підтримує рівень рН на оптимальному рівні та 
усуває вагінальний дизбіоз;  

 гіалуронова кислота є природним полісахаридом, який покриває сли-
зову оболонку вагіни та створює захисний бар’єр на її поверхні, сприяючи 
відновленню слизової оболонки, зміцненню вагінальної стінки. Крім того, 
гіалуронова кислота добре зволожує слизову оболонку при її сухості.   

Таким чином, завдяки багатому складу біологічно активних речовин при-
родного походження гель Інтінова® зволожує, відновлює та підвищує 
еластичність і тонус слизової оболонки вагіни, а також сприяє профілак-
тиці вагінальних інфекцій.

Гель для вагіни 5 g (г) № 7

Intinova



Одна туба розрахована на одне застосування. Рекомендується користуватися гігі-
єнічними прокладками, оскільки деяка кількість гелю може витікати.

    Особливі застережні заходи. У разі індивідуальної непереносимості 
можливе почервоніння, печіння, біль і подразнення в місці нанесення. При 
появі будь-якого відчуття дискомфорту після використання гелю необхід-
но припинити його застосування і негайно звернутися до лікаря. Не вико-
ристовувати гель після закінчення строку придатності, вказаного на упа-
ковці. Не використовувати при порушенні цілісності туби. 

Форма випуску. Косметичний гель в тубах по 5 g (г), 7 туб в упаковці.

Виробник: Біоділ Фармасьютікал Пвт. Лтд., Віл.: Саіні Маджра, Нала-
гарх-Ропар Роуд, Налагарх, Дист. Солан, Хімачал Прадеш-174101, Індія,                             
тел.: 01795 265 570.

Маркетуюча компанія: Ананта Медікеар Лімітед, 621, Рінг Роад Малл, Сек-
тор-3, Рохіні, Нью Делі-110085, Індія, тел. +91 1147050531.

Імпортер/Організація, що приймає претензії від споживача: 
ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37,
тел./факс: +38 (057) 766-07-44.

Термін придатності: 24 місяці.

Умови зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при тем-
пературі не вище 25 °С. Не заморожувати. 

Зберігати у недоступному для дітей місці.
Є косметичним засобом. Не є лікарським засобом. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/17906 від 09.08.2019 р.

Гель Інтінова® рекомендується застосовувати вагінально для:
 відновлення слизової оболонки та зміцнення вагінальної стінки після 

агресивних методів лікування (діатермокоагуляції, лазерної терапії та 
кріотерапії шийки матки або вагіни, аборту), після вагінальних опера-
цій, пов’язаних з випадінням стінок вагіни та тіла матки, неспроможніс-
тю тазового дна;

 усунення сухості та профілактики атрофії слизової оболонки вагіни 
у жінок менопаузального віку;

 відновлення пружності та еластичності слизової оболонки вагіни після 
пологів;

 ущільнення та омолодження вагіни;
 усунення сухості вагіни та дискомфорту при статевому акті;
 підвищення чутливості при статевому акті. 

С    посіб застосування. З метою усунення сухості, а також відновлення то-
нусу та еластичності слизової оболонки вагіни, використовувати на ніч 
перед сном один раз на день або через день протягом 2-3-х місяців. При 
необхідності через 2-3 місяці курс можна повторити. 

1.  Перед застосуванням 
ретельно вимийте руки з 
милом. Відокремте кінець 
нижньої тонкої  частини 
туби.

2.  У положенні лежачи введіть 
тонку кінцеву частину туби 
повністю у піхву. Видавіть 
вміст туби у піхву, натискую-
чи на неї 2-3 рази.

3.  Залишки гелю необхідно 
витерти серветкою.



  ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Склад: 5 g (г) геля містить: вода очищена – 3 525 mg (мг), екcтракт алое 
вера – 500  mg  (мг), екстракт мигдалю – 250 mg (мг), гліцерин – 250 mg (мг), 
екстракт гамамелісу – 150 mg (мг), мірофірм (екстракт пуерарії міріфіки) – 
100 mg (мг), екстракт женьшеню звичайного – 100 mg (мг), поліакрилат крос-
полімер-6 – 75 mg (мг), DМDМ гідантоїн – 30 mg (мг), екстракт гранатового 
дерева – 10 mg (мг), гіалуронова кислота – 10 mg (мг). 

Гель Інтінова® містить компоненти природного походження, які комплек-
сно впливають на стан піхви:

 екстракт алое вера сприяє регенерації слизової оболонки вагіни, 
підвищує її пружність, а також зволожує, знімає подразнення та усуває 
свербіння вагіни. Крім того, біологічно-активні речовини алое мають 
протизапальні, антибактеріальні та протигрибкові властивості;

 екстракт мигдалю за рахунок наявності у складі поліненасичених 
жирних кислот, вітамінів А, Е, групи В (В1, В2, В5, В6, В9, В12), Н, РР, мікроеле-
ментів, амінокислот підвищує трофіку тканин вагіни, покращує крово-
обіг статевих органів, а також сприяє синтезу колагену, що призводить 
до покращення зволоженості та еластичності слизової оболонки вагіни, 
зміцненню вагінальної стінки; 

 екстракт гамамелісу є джерелом дубильних речовин, які проявля-
ють в’яжучі та судинозміцнюючі властивості, а також ущільнюють сли-
зову оболонку, підвищуючи тонус вагіни. За рахунок антимікробних, 
противірусних та протигрибкових властивостей гамамеліс сприяє 
профілактиці вагінальних інфекцій;

 мірофірм (екстракт пуерарії міріфіки) за рахунок виражених фітоестро-
генних властивостей відновлює слизову оболонку вагіни, усуває вагінальну 
атрофію завдяки підвищенню синтетичних процесів у слизовій оболонці, 
покращенню кровообігу у статевих органах. Крім того, пуерарія міріфіка під-
вищує лібідо, а також чутливість слизової оболонки при статевому контакті;

 екстракт женьшеню звичайного відомий завдяки біостимулюючим, іму-
ностимулюючим та адаптогенним властивостям. При вагінальному засто-
суванні екстракт женьшеню підвищує стійкість слизової оболонки вагіни 
до патогенних мікроорганізмів та інших подразнюючих факторів, підвищує 
тонус судин, покращує кровообіг у статевих органах. До того ж, женьшень 
стимулює функцію статевих залоз та підвищує статеву активність;

 екстракт гранатового дерева має виражені антиоксидантні та репара-
тивні властивості, активує синтетичні процеси у слизовій оболонці, перш 
за все, білків еластину та колагену. За рахунок цього значно підвищуються 
пружність та еластичність вагіни. Завдяки наявності органічних кислот екс-
тракт гранатового дерева підтримує рівень рН на оптимальному рівні та 
усуває вагінальний дизбіоз;  

 гіалуронова кислота є природним полісахаридом, який покриває сли-
зову оболонку вагіни та створює захисний бар’єр на її поверхні, сприяючи 
відновленню слизової оболонки, зміцненню вагінальної стінки. Крім того, 
гіалуронова кислота добре зволожує слизову оболонку при її сухості.   

Таким чином, завдяки багатому складу біологічно активних речовин при-
родного походження гель Інтінова® зволожує, відновлює та підвищує 
еластичність і тонус слизової оболонки вагіни, а також сприяє профілак-
тиці вагінальних інфекцій.

Гель для вагіни 40 g (г) 

Intinova



Один аплікатор розрахований на одне застосування. Рекомендується 
користуватися гігієнічними прокладками, оскільки деяка кількість гелю 
може витікати.

    Особливі застережні заходи. У разі індивідуальної непереносимості 
можливе почервоніння, печіння, біль і подразнення в місці нанесення. При 
появі будь-якого відчуття дискомфорту після використання гелю необхід-
но припинити його застосування і негайно звернутися до лікаря. Не вико-
ристовувати гель після закінчення строку придатності, вказаного на упа-
ковці. Не використовувати при порушенні цілісності туби. 

Форма випуску. Косметичний гель. Туба 40 g (г), 7 аплікаторів в упаковці.

Виробник: Біоділ Фармасьютікал Пвт. Лтд., Віл.: Саіні Маджра, Нала-
гарх-Ропар Роуд, Налагарх, Дист. Солан, Хімачал Прадеш-174101, Індія,                             
тел.: 01795 265 570.

Маркетуюча компанія: Ананта Медікеар Лімітед, 621, Рінг Роад Малл, Сек-
тор-3, Рохіні, Нью Делі-110085, Індія, тел. +91 1147050531.

Імпортер/Організація, що приймає претензії від споживача: 
ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37,
тел./факс: +38 (057) 766-07-44.

Термін придатності: 24 місяці.

Умови зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при тем-
пературі не вище 25 °С. Не заморожувати. 

Зберігати у недоступному для дітей місці.
Є косметичним засобом. Не є лікарським засобом. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/17906 від 09.08.2019 р.

Гель Інтінова® рекомендується застосовувати вагінально для:
 відновлення слизової оболонки та зміцнення вагінальної стінки після 

агресивних методів лікування (діатермокоагуляції, лазерної терапії та 
кріотерапії шийки матки або вагіни, аборту), після вагінальних опера-
цій, пов’язаних з випадінням стінок вагіни та тіла матки, неспроможніс-
тю тазового дна;

 усунення сухості та профілактики атрофії слизової оболонки вагіни 
у жінок менопаузального віку;

 відновлення пружності та еластичності слизової оболонки вагіни після 
пологів;

 ущільнення та омолодження вагіни;
 усунення сухості вагіни та дискомфорту при статевому акті;
 підвищення чутливості при статевому акті. 

С    посіб застосування. З метою усунення сухості, а також відновлення то-
нусу та еластичності слизової оболонки вагіни, використовувати на ніч 
перед сном один раз на день або через день протягом 2-3-х місяців. При 
необхідності через 2-3 місяці курс можна повторити. 

1. Перед застосуванням ретельно вимийте 
руки з милом. 

2. Зніміть кришку з туби накрутить аплікатор 
на її місце за годинниковою стрілкою. 

3. Стисніть тубу знизу, щоб заповнити гелем 
аплікатор. Потягніть плунжер аплікатора 
на себе, доки він не заповниться 
гелем до позначки 5 g (г).

4. Зніміть аплікатор з туби, тубу закрийте 
кришкою.

5. Тримайте аплікатор з гелем за піднятий 
поршень вводячи його безпосередньо 
у піхву в лежачому положенні, якомога глибше.

6. Натисніть на поршень та видавіть вміст 
аплікатора у піхву.


