HIRDETÉS

A lányos ház intim titkai

Igaz, nemrég kezdődött a lányaimnak a tanév, egyiknek utolsó a gimiben, másiknak az egyetemen. Rémesen öregszenek a gyerekeim… Én viszont már az
őszi szünetre készülök, mert a két csaj jól rám ijesztett, ami nem ritka, ha nőuralom van otthon.
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Félek, hogy komoly.
Nati dugja be a fejét az ajtónyíláson, meglepő módon mosolyogva:
- Anyu, tök ugyanez a bajom!
hogy hallgatóztam.
Most
begyelni,Bocs,
megváltozik-e
a színe. 10
másodpercen
széltem Erikával, tudod, abelül
szomszéd
csajszi,
aki
nővér
a
csecsekékesre színeződött, ami a leírás szemőosztályon. Mutatott egy oldalt, a www.intimfertozes.hu-t, már
rint arra utalt, hogy bakteriális fertőzésről van
lig telt el pár hét, mindegyik hozta haza szépen a menet- el is olvastam: vagy gombás vagy bakteriális hüvelyfertőzésünk
gyógyszertárban
canesbalance
rendszerű vírusos nyavalyákat az iskolából, amik persze lehet. A Canestest abbanszó.
tud vettem
segíteni,a hogy
kiderítsük. Megyek,
ami gátolja
a káros
baktériumok
végigsöpörtek mindnyájunkon. Alighogy végre minden vis�- veszek a patikában vagy agélt,
drogériában
kettőt,
megnézzük
Lilivel,szaposzaállt a régi kerékvágásba, Lili, a nagylányom vidámsága egyik kinek mit mutat. Állítólag rodását
10 másodperc
és megvan
az eredmény.
és visszaállítja
a hüvely
ph-értékét.
napról a másikra hirtelen eltűnt, morcos képpel, szótlanul járkált, Erika szerint mindkettőnek
a tüneteit gyorsan
enyhíthetjük
akkor
hamarosan
javult a helyzet,
de azért
a biztonmagára csukta a szobája ajtaját – totál begubódzott. Senki nem is, ha éppen nem jutunk el orvoshoz. A lényeg, hogy a kezelés küság kedvéért elmentem orvoshoz is. ő meglönböző, ő is azt mondja, mint amit a nagyi szokott, hogy ami mindenre jó, semmire se jó. erősített, hogy tényleg nem hüvelygombától szenvedtem.
Ezért volt,
a máskor
Ezért nem szabad összevissza
kísérletezgetni
házihogy
megoldá
sokkal akkor sem, ha éppen
nem
tudunk
orvoshoz
menni,híg,
de már
sűrű,
fehér
folyás
most inkább
szürkés
nagyon kínoznak a tünetek.
volt, és a kellemetlen, halra emlékeztető szaHirtelen egyszerre tört elő belőlem a sírás, és a nevetés is a
got is a baktérium okozta. és hogy az egyébmegkönnyebbüléstől.
ként bevált hüvelygomba
elleni krémmel most
- Jaj lányok, teljesen kikészültem
a néma drámázásotoktól!
sokra
volna. Bárcsak
máskor ne
Ezeket én is elmondhattamnem
volna,
csakmentem
az a Canestest
még nekem
végre minden
mert intim
probléétnaponta járok edzőterembe,
gyorsan beszereztem én is
is új.
egyRemélem,
canestestet:
lenneegyenesbe
szükségemjön,
a tesztre,
de ha
mégis, legmákat
stressz
is okozhat,
megváltoztatja
a hüvelyflórát,
már
és hetente 1-2 alkalommal úszni,
a sárga végű pálcát valahogy
úgy akell
használni,
alább
segít eldönteni,
hogy mivelésenyhíthetek
fel is borult majd
a pH-egyensúly.
Nem szeretném, ha nekem kéne a
szaunázni is megyek. Ennek elmintha tampont akarnék felhelyezni,
fia tüneteimen!
harmadik teszt, viszont imádnám, ha most azonnal indulhatnánk
lenére valószínűleg nincs towellnessezni. Nem bánnám, ha kiengesztelnétek aput és Öcsit is a
pon az immunrendszerem, mert az utóbbi
morcitok miatt… Tudod mit, Nati, vigyünk a szünetre is magunkkal
időben többször volt gombás hüvelyfertőzéegy Canestestet,hüvelygél
biztos, ami biztos!
CanesBalanCe
sem. Ahogy jelentkeznek a tünetek, igyekBakteriális fertőzés tüneteire
CANESTEST TESZT
enyhíti a kellemetlen szagot ésHÜVELYI
a rendellenes
FERTŐZÉSEKHEZ
szem azonnal orvoshoz menni, de sajnos ez
Tesztpálca
segít megállapítani,
hüvelyfolyást,
gátolja
a
káros
baktériumok
nem mindig sikerül. Nemrég ismét kellemetlea hüvelyed pH-jaaahüvely
normál értéknél
szaporodásáthogy
és visszaállítja
nül éreztem magam, de nem jutottam el a nőmagasabb-e. ph-értékét.
Ezután ezt az eredményt
természetes
könnyedén értelmezheted a csomagogyógyászhoz, és megemlítettem a barátnőmláson található, tüneteket tartalmazó
értette,
nem mertünk
kérdezni.
nek. Kicsit
másokdevoltak
a panaszaim,
mint Azt
az hittük, friss szerelmi bánatáblázat segítségével.
tesemény történt,
majd elmondja.
Nem telt bele két nap, ugyanazt
Ha a teszt eredményét vagy
előző alkalmakkor:
a legzavaróbb
a fura illat
a tüneteket illetően bizonytalan vagy,
látom Natasánál, a kisebbnél is. De látszott az is, hogy a kettőnek
volt, és a folyás. Kriszti mesélte, hogy amikor
fordulj szakorvoshoz.
nincs köze egymáshoz, mindegyik a maga kis birodalmába vackolt
legutóbb be,
ő isegymással
ilyesmivel se
ment
dokihoz,
kidekommunikáltak. Velünk maximum annyit, hogy
rült, hogyjónem
hüvelygombája,
hanem
bakteriétvágyat,
meg hogy „Öcsi,
vedd
már lejjebb azt az oroszlánüvöltést avolt.
gépedről!”
Fejfájás nem
tartaeddig,
ális fertőzése
A nőgyógyásza
szerint
tü- és nem is terjed gyerekCanestest teszt hüvelyi fertőzésekhez
ről
gyerekre,
hát
akkor
milyen
titok
lappang
itt?!
a tesztpálca végénekCANESBALANCE
elszíneződése, valamint a doboz
netek hasonlóak, de azért nem teljesen ugyanBAKTERIÁLIS VAGINÓZIS HÜVELYGÉL
Harmadik nap nem bírtam tovább az aggódást, bekopogtam Lihátulján
található
táblázat
megállapítani,
hogy
azok, és egészen másképp kell kezelni a kétEnyhíti asegít
kellemetlen
szagot és a rendellelihez, aki az egyetemre se ment be aznap. Megkérdeztem, segíta fertőzésed gomba vagy
baktérium
okozza-e.
nes
hüvelyfolyást,
gátolja
a
káros
baktériuféle betegséget.
barátnőmelég
mondta,
lé-vagyok szerencsére, bármit
hetek-eAvalamiben,
fiatal hogy
anyuka
amennyiben bizonytalan
vagy a tüneteidet
vagy
azok
mok szaporodását
és visszaállítja
a hüvely
tezik egy meg
gyógyszertárban
kapható
teszt,
és
szoktuk beszélni, ezért sem értettem, most mi a pálfordulás
természetes
pH értékét.
értelmezését illetően,
fordulj szakemberhez.
Bővebb információ:
kellett
rimánkodnom,
robbant
ha éppenoka.
nincsNem
ideje
beugrani
a rendelőbe,
ak- a bomba, szinte azonnal:
www.intimfertozes.hu
Bővebb
információ:
www.intimfertozes.hu
Anya,
valami
gáz
van
velem
„odalent”…
Pár
napja
kezdődött,
kor ez segíthet, hogy olyan készítményt tudjon
Bayer Hungária Kft.,
amióta pólózni járunk a kampusz uszodájába. Elég hideg van bent,
a
termékeket
forgalmazza:
Bayer
kft.
1123 Budapest,
Alkotás hungária
u. 50.
kérni a patikában, ami megszünteti a tüneteit.
L.HU.COM.CC.01.10.2017.1334
de a vízben már jó. Csak utána megbeszélés, és vizes fürdőruhá1123 Budapest, alkotás
u. 50.

Tesztelj,
és
A
láss tisztán!

Ég, viszket, fáj odalent, de épp nincs időd elmenni
nőgyógyászhoz? Egy vadonatúj teszt segítségével könnyen
kiderítheted, baktérium vagy gomba okozza-e a tüneteidet!
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