
Gynomunal vaginalgel ger en behaglig, mjuk 
och lagom fuktig känsla utan att kännas kladdig.

Vad är orsaken till torra 
slemhinnor?
• Minskning av östrogen. I samband med 
klimakteriet sjunker nivåerna av östrogen i 
blodet. När östrogenet minskar och tillslut 
hamnar på en låg nivå blir slemhinnorna 
tunna, sköra och mindre elastiska.

Under amningsperioden minskar östrogen-
produktionen tillfälligt.

• Den egna produktionen av vaginalsekret 
kan variera mellan olika kvinnor. 

• Tvätta lagom! Så att inte det viktiga vagi-
nalsekretet tvättas bort mekaniskt. 

• Rökning orsakar sämre syresättning i 
alla vävnader och kan vara en bidragande 
orsak till torra slemhinnor. 

Torra slemhinnor
De flesta kvinnor har någon gång  
besvärats av torra slemhinnor. 
 Man kan drabbas tillfälligt eller  
under längre perioder. Man kan få  
varierande besvär i olika omfattning.

Symtom
Slemhinnor som är torra och sköra  
kan orsaka smärta och sveda. En del  
kvinnor beskriver en brännande känsla, 
torrhetskänsla eller att det skaver. 

Konsekvenser av torra  
slemhinnor
Torra slemhinnor i underlivet orsakar ofta 
samlagssmärtor. Man kan känna obehag  
att använda tajta byxor. Det kan göra ont 
att sitta på en cykelsadel eller att rida. 

Hyaluronsyra
Hyaluronsyra är fuktgivande och fukt- 
bevarande. Hyaluronsyra kan binda vätska 
1000 gånger sin vikt som sedan frisätts.  
En vätskefilm bildas mot vaginalslem- 
hinnan vilket minskar klåda och sveda. 

E-Vitamin
E-Vitamin är ett vitamin med antioxidant- 
komponent. 

Liposomer
Liposomer är mikroskopiska fettpärlor som 
bidrar till att öka fuktigheten i vävnaden. 
Vätska lagras i liposomerna och frigörs 
sedan mycket långsamt så att slemhinnan 
bevaras fuktig över längre tid.

Humleextrakt
Humleextrakt är en antioxidant. 

För dig som besväras av torra,  
sköra slemhinnor i underlivet

Gynomunal vaginalgel är fri från hormoner. Gelen är patenterad och innehåller en särskilt 
utvecklad kombination av hyaluronsyra, liposomer, E-vitamin och humleextrakt.
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Gynomunal vaginalgel, för vem?
För alla kvinnor med torra, sköra slemhinnor.

Bra alternativ för de som inte bör eller vill använda östrogen.

Kan användas av gravida och ammande kvinnor. Under 
graviditeten bör man undvika att använda applikatorn. 

Gynomunal kan användas tillsammans med Latex-kondom.

Dosering
En tub Gynomunal vaginalgel innehåller  
50 gel. En dos motsvarar 2,5 gram gel.  
En tub ger sammanlagt 20 doser.  
I varje förpackning finns en applikator.

• Skruva fast applikatorn på tubens  
öppning.

• Tryck på tuben så att applikatorns kolv 
åker ut, så långt det går.

• Skruva loss applikatorn och för in den så 
långt det går i slidan och tryck ut gelen.

• Ta isär och gör rent applikatorn i ljum-
met vatten. Titta gärna på filmen som 
finns på www.gynomunal.se

 
Applicera gelen innan sänggående. 
 
Första veckan en dos/dag och därefter  
2 doser/vecka.
 
Gynomunal vaginalgel kan  
också användas vid behov. 

Förvaring och hållbarhet
Gynomunal vaginalgel ska förvaras i  
rumstemperatur (15-30°).
 Gelen är hållbar 6 veckor efter att  
tuben är öppnad. 

Var hittar man  
Gynomunal Vaginalgel?
Du kan enkelt beställa Gynomunal på 
www.apotea.se + övriga internetapotek 
som är godkända av Läkemedelsverket.

Gynomunal finns också på vissa  
apotekskedjor.


