INTIMCO krém, ártalmatlanságát igazoló szakorvosi vélemény.
1. A készítmény neve: INTIMCO síkosító krém 50 grm.
2. Előállító neve és címe: Vitalitás Természetgyógyászati Rendelő és Gyógycentrum
Kozmetikai Üzeme.
3. Cím: 7025. Bölcske Gátörház u. 6.
4. Forgalomba hozó neve és címe: Vitalitás Természetgyógyászati rendelő és
gyógycentrum.
5. Az első pontban nevezett készítményt 30 fő esetében alkalmaztam
6. Ok szerinti felosztás:

Közösülési nehézség

4 fő

Hüvelyszárazság

14 fő

Egyéb változókori panaszok

9 fő

Párkapcsolati problémák

3 fő

7.Nemek szerinti felosztás:
Nő: 30
Férfi: 21
8. Kor szerinti felosztás:

20-30 év között

6 fő

30-40 év között

8 fő

40-50 év között

13 fő

50-60 év között

3 fő

9. Az INTIMCO alkalmazásának kezdete: 1999.05.01.
10. Befejezési fázis: 2000.02.01.
11. Az INTIMCO síkosító krém használatát megelőzően minden esetben fizikális és
mikroszkópos vizsgálat előzte meg, továbbá minden esetben kenetvizsgálat is történt.
A cytológiai vizsgálatokat végezte: Dr. Szalai. Győr Cytológiai labor. Minden esetben P1P2-es eredményt kaptunk, gyulladásra, kóros elváltozásra nem volt példa.
12. Készítmény alkalmazásának gyakorisága egyénenként változó, részben egyedi
szexuális igények miatt.
13.Az INTIMCO krémet használóknál 2 havonta történt kontrolvizsgálat mely hüvelyhám
állapot meghatározás céljából történt. Cytológiai kontrol fél-évente.
14. A vizsgált egyének partnerei, elmondásaik alapján megállapítom, hogy az INTIMCO
krém használatát követően közösülési nehézségeik megszűntek a pénisz makk részének
szárazsága és hámsérülése megszűnt.

Használati mód: a külső genitáliákat vékonyan bekenni, és szükség szerinti
gyakorisággal ( akár naponta többször is).
16. Eredmény: Az INTIMCO krém használatát, a 30 fő elmondása alapján jónak ítélem
meg, melyet a vizsgálati eredmények is alátámasztanak. Síkosításra szánt funkcióját
minden esetben kielégítőnek ítéltem meg. Védi a hüvely nyálkahártyáját a sérülésekkel
szemben ezért a fertőzések szempontjából is jónak ítélem meg. A hüvely savas pH-ját
nem változtatja meg, alkalmazása során sem hüvelyhám károsodást, sem egyéb
alergizáló reakciót nem tapasztaltam. Továbbá a véleményem, a menstruáció utolsó
napjaiban történő használata, friss higiénikus érzést biztosít a paciensek számára.
17. Az INTIMCO nevű síkosító készítményt egészségre ártalmatlannak ítélem
meg.
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