BELAMY
GEL HIDRATANTE VAGINAL
APRESENTAÇÃO
Cartucho contendo 8 aplicadores preenchidos com 2,5 g.
USO ADULTO
USO TOPICO INTRAVAGINAL
COMPOSIÇÃO
Água; Glicerina; Carbomer; Policarbofila; Benzoato de sódio; Hialuronato de sódio e Hidróxido de sódio.
INFORMAÇÕES
O QUE É BELAMY?
BELAMY é um gel hidratante que promove a hidratação da mucosa vaginal.
PARA QUÊ BELAMY É INDICADO?
BELAMY é indicado para ser usado regularmente, mantendo a sensação de hidratação e promovendo o
alívio do ressecamento vaginal. Promove sensação de conforto e diminui a dor e o desconforto na relação
sexual.
BELAMY não promove irritação durante seu uso. A sua ação dura até 3 dias após cada aplicação, portanto,
seu uso recomendado é de cerca de 2 vezes por semana.
O ressecamento vaginal é uma condição que pode afetar as mulheres em qualquer idade e uma das
principais causas incluem a menopausa.
QUAIS AS VANTAGENS DE BELAMY?
BELAMY é um gel hidratante vaginal não hormonal à base de água e ácido hialurônico (na forma do sal
hialuronato de sódio). O ácido hialurônico é uma substância naturalmente encontrada no corpo humano, que
por ter grande capacidade de atrair e reter a água, proporciona alto poder de hidratação.
BELAMY traz de volta a hidratação da vagina quando usado de forma contínua. Quando usado
regularmente, proporciona sensação de hidratação contínua por até 3 dias. É diferente de um lubrificante
vaginal que fornece lubrificação provisória somente para reduzir o atrito durante a relação sexual.
BELAMY contém polímeros na sua formulação que evitam que o produto escorra após a aplicação.
BELAMY não contém fragrância, não contém parabenos, não possui sabor e não agride a mucosa vaginal.
Também pode ser usado com preservativos, conforme orientação médica.
BELAMY possui aplicadores já preenchidos que são de uso único e descartáveis após a utilização. O
aplicador possui um formato anatômico, com o objetivo de facilitar o uso, evitando desconforto durante a
aplicação.
QUEM PODE UTILIZAR BELAMY?
Mulheres com ressecamento vaginal e sintomas de desconforto ou dor durante a relação sexual.
COMO UTILIZAR BELAMY?
É recomendada uma única aplicação de BELAMY a cada 3 dias (aplicação cerca de 2 vezes por semana).
Uso preferencialmente à noite, antes de dormir ou conforme orientação médica.
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1) Lave bem as mãos.
2) Remova a bisnaga do invólucro selado.

3) Quebre a ponta do aplicador para um lado. Em seguida, gire para o lado oposto para removê-la. Depois
da abertura descarte o lacre.

4) Para ajudar em uma aplicação suave, aperte a bisnaga até sair uma pequena quantidade de hidratante
vaginal e esfregue em torno da ponta do aplicador.

5) Deitada e com as pernas flexionadas, introduza cuidadosamente o aplicador na vagina até o fim, sem
introduzir a parte da bisnaga.
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6) Aperte firmemente o corpo da bisnaga do aplicador para depositar o hidratante vaginal. É esperado que
uma pequena quantidade de hidratante permaneça na bisnaga, mas isso não irá comprometer a quantidade
necessária para uma hidratação adequada.

7) Remova o aplicador e descarte.
Importante: Não reutilizar ou reaplicar a bisnaga após o uso. O uso de cada bisnaga é válido apenas
para uma única aplicação.
BELAMY PODE SER UTILIZADO COM OUTROS PRODUTOS/CREMES VAGINAIS?
O uso de Belamy com outros produtos/cremes vaginais deve ser orientado pelo médico.
BELAMY PODE SER USADO ANTES DA RELAÇÃO SEXUAL?
Sim, porém BELAMY tem melhor resultado quando usado de forma regular, isso porquê BELAMY
promove a hidratação vaginal, proporcionando conforto na relação sexual.
POR QUANTO TEMPO DEVE-SE UTILIZAR BELAMY?
Não existe tempo determinado para uso de BELAMY. Recomenda-se o uso de forma regular ou conforme
orientação médica.
QUAIS AS PRECAUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE BELAMY?
Este produto não deve ser utilizado por mulheres que tenham hipersensibilidade a qualquer um dos
componentes da fórmula.
Este produto não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou amamentando sem orientação médica.
Manter o produto fora do alcance das crianças.
Somente para uso intravaginal.
Se ocorrer irritação, interrompa o uso.
Não é recomendado o uso no período menstrual.
Evite o contato com os olhos.
Não utilize o produto se a embalagem estiver violada.
Não utilizar após a data da validade impressa na embalagem.
Se persistirem os sintomas, contate seu médico.
COMO BELAMY DEVE SER ARMAZENADO?
Conservar o produto em temperatura ambiente (entre 15 e 30ºC) e protegido da luz.
N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: vide cartucho
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DIZERES LEGAIS

MS n°: 80148769001
Farmacêutica responsável: Cintia Delphino de Andrade – CRF-SP nº: 25.125

Fabricante Responsável:
Libbs Farmacêutica Ltda.
Rua Alberto Correia Francfort, 88 – Embu das Artes– SP
Indústria Brasileira
CNPJ: 61.230.314/0005-07www.libbs.com.br
Unidade Fabril:
Helianto Farmacêutica Ltda
Avenida José Abbas Casseb, 135
São José do Rio Preto – SP
CNPJ: 04.506.487/0001-30
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