Inzerce

KDE JEŠTĚ WOBENZYM MŮŽE POMOCI
PŘI GYNEKOLOGICKÝCH PROBLÉMECH?

Urychlete hojení

Gynekologické záněty, chlamydiové infekce

po porodu a gynekologických
operacích

Bakteriální gynekologické záněty a chlamydiové infekce se zásadně léčí antibiotiky. Enzymy obsažené ve Wobenzymu při současném podávání
s antibiotiky zlepšují účinnost léčby. Wobenzym také posiluje imunitu narušenou onemocněním, a tak výrazně snižuje riziko opakování gynekologických
zánětů a chlamydiových infekcí a jejich přechodu do chronického stavu.
Dávkování: 3x3 až 3x5 tablet denně do vymizení klinických příznaků.
V počáteční fázi užívat spolu s antibiotiky a pokračovat i po skončení antibiotické léčby.

Opakované gynekologické mykózy
Mnoha ženám se i přes standardní antimykotickou léčbu gynekologické mykózy opakovaně vracejí. V klinické studii, do níž bylo zařazeno 62 žen, došlo
po léčbě Wobenzymem v dávce 2x8 tablet denně po dobu 10 týdnů k významnému snížení opakovných gynekologických mykóz.

lék Wobenzym®
•urychluje vstřebávání otoků
•působí proti zánětu
•zkracuje dobu hojení
•vytváří předpoklady pro tvorbu menší jizvy

Není enzym jako enzym
Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů. Účinky Wobenzymu
jsou ověřeny rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných
klinických studií a více než 50letou léčebnou praxí. Pro jiné enzymové směsi
neexistuje záruka stejného účinku. K léčbě vždy používejte lék Wobenzym,
nikoliv enzymové doplňky stravy, které neléčí.

Lék Wobenzym pomáhá už přes 50 let
Wobenzym byl poprvé uveden na trh před více než 50 lety v tehdejším
západním Německu a před více než 25 lety u nás. Jen v ČR si lidé za rok
koupí kolem 200 000 balení tohoto léku, mnozí z nich opakovaně. Potvrzuje
to, že jsou s ním spokojeni a že pomáhá.

více na www.wobenzym.cz

konzultace na tel.: 800 160 000

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Při těhotenství a v průběhu kojení konzultujte léčbu s lékařem!

Stáhněte si mobilní aplikaci
Wobenzym 4U
na App Store, na Google play nebo na
http://wobenzym.cz/wobenzym-4u.

Informujte se u svého lékaře.
Více na www.wobenzym.cz
Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Při těhotenství a v průběhu kojení konzultujte léčbu s lékařem!
Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

JAK PODPOŘIT HOJENÍ PO PORODU?
Při porodu dochází k poraněním porodních cest různého rozsahu, někdy
bývá potřebné v zájmu dítěte nebo maminky udělat nástřih hráze, nebo je
nutný porod císařským řezem.
To, co ženu po porodu či operaci nejvíce trápí, jsou otok, zánět a bolest.
Na každé poranění a chirurgický zákrok organismus reaguje zánětem. S ním
bývá spojený otok a bolest. Není výjimkou, že se žena po porodu kvůli otoku a bolesti nemůže ani posadit.

Možné komplikace
Otoky, krevní výrony a podlitiny zpomalují hojení a jsou také jednou z příčin
bolesti. Závažnou komplikací hojení bývají bakteriální infekce. V takovém
případě se nasazují antibiotika. Výsledkem nástřihů, trhlin hráze či špatného
hojení mohou být nejen nehezké jizvy, ale také bolesti při pohlavním styku
a volnější vstup do pochvy. To výrazně negativně ovlivňuje prožitek z milostného života ženy, a tím obou partnerů.

Enzymy pomáhají při hojení ran
Nezastupitelné místo v procesu hojení ran patří určitým enzymům, které
má každý z nás ve svém těle. Usměrňují průběh zánětu tak, aby proběhl
co nejúčelněji a nejrychleji. V některých situacích, ke kterým patří
také chirurgické zákroky a rozsáhlejší poranění,
ění, tyto tělu vlastní
enzymy nemusejí stačit. Proto je vhodné je podpořit dodáním
enzymů zvenčí prostřednictvím léku Wobenzym.
nzym.

Lék Wobenzym může pomoci i Vám
Enzymy, které obsahuje lék Wobenzym, omezují
ezují vznik otoků a
urychlují jejich vstřebávání, zmírňují bolest a zkracují dobu hojení. V případě, že je nezbytné nasadit antibiotika,
iotika, Wobenzym
podporuje průnik antibiotik do tkání a zlepšuje
uje
tím účinek léčby. A co je pro ženy také důle-žité - vytváří předpoklady pro tvorbu menší
jizvy.

RYCHLEJŠÍ HOJENÍ
PO GYNEKOLOGICKÝCH OPERACÍCH
Lék Wobenzym urychluje hojení také po gynekologických operacích. Podporují to provedené klinické studie i osobní zkušenosti mnoha pacientek.
Ve studii bylo porovnáváno 112 pacientek po operativním odstranění dělohy léčených Wobenzymem a 131 bez Wobenzymu. Ve skupině pacientek
léčených Wobenzymem došlo k významnému poklesu zánětu a lepšímu hojení. Pacientky s Wobenzymem se cítily lépe a zaznamenaly rychlejší ústup
bolesti. Studie tak potvrdila, že podpůrná léčba Wobenzymem napomáhá
lepšímu a rychlejšímu hojení také po větších gynekologických operacích.

Účinnost Wobenzymu po operacích (včetně gynekologických) byla
potvrzena klinickými studiemi. Pacientky s Wobenzymem se cítily lépe a
zaznamenaly rychlejší ústup bolesti. Studie potvrdily, že podpůrná léčba
Wobenzymem napomáhá lepšímu a rychlejšímu hojení.

Kdy začít Wobenzym užívat?
Co nejdříve to je možné, po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem je
možné Wobenzym užívat i při kojení. Ze začátku se podává vyšší dávka až
3x10 tablet Wobenzymu denně, která se postupně při příznivém hojení
rány snižuje na 3x3 tablety denně. Podpůrná léčba Wobenzymem je vždy
součástí celkové pooperační péče.

Pozor! Nesprávné užívání snižuje účinek!
Lék se musí užívat nalačno, nikdy s jídlem, tedy nejméně 2 hodiny po posledním
jídle. Po požití Wobenzymu ještě nejméně další půl hodiny nejíst, aby se lék nesmísil s jídlem. Nerozkousané tablety zapít nejméně 250 ml tekutiny (voda, čaj,
minerálka). Nesprávné užívání léku může výrazně snížit až zcela znemožnit účinek
léčby.

