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MenoRelax® Gel

• Vermindert vaginale droogheid
• Vochtinbrengend en lubricerend voor de 

vagina    
• Langdurige werking
• Natuurlijk en effectief
• Geen hormonen, zonder oestrogeen
• Geen conserveermiddelen
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1. Waar wordt MenoRelax® gel voor gebruikt?
 
MenoRelax® gel is een transparante gel zonder 
hormonen, die
• Vermindert vaginale droogheid
• Vochtinbrengend en lubricerend voor de 

vagina
• Onmiddellijke verlichting biedt, met een 

langdurig effect
• Geleverd wordt met een gebruiksvriendelijke 

applicator
• Natuurlijk en effectief is

Oestrogeen is een hormoon dat ervoor zorgt dat de 
vaginawand vochtig, dik en soepel blijft. Tijdens de 
overgang maakt het lichaam echter steeds minder 
en uiteindelijk helemaal geen oestrogeen meer aan. 
Dat kan een aantal gevolgen hebben:

• De menstruatie komt onregelmatig en stopt 
vervolgens

• Opvliegers

• Stemmingswisselingen
• Vaginale droogheid

Als u MenoRelax® gel opneemt in uw dagelijkse 
persoonlijke verzorging, merkt u de positieve 
effecten meteen.

2. Wat zit er in MenoRelax® gel?

Eén tube MenoRelax® gel bevat 30 ml reukloze 
gel, zonder conserveermiddelen, hormonen, 
siliconen of bestanddelen van dierlijke oorsprong. 
De werkzame bestanddelen zijn hyaluronzuur, 
glycerine, betaïne, xanthaangom en pullulaan. Deze 
stoffen zijn vriendelijk voor het slijmvlies van de 
vagina. MenoRelax® gel is oplosbaar in water, is niet 
vet en laat geen vlekken achter.

3. Wat u moet weten voordat u MenoRelax® gel 
gebruikt.

MenoRelax® gel heeft voor zover bekend geen 
bijwerkingen en kan in combinatie met medicijnen 
worden gebruikt. Allergische reacties op een of 
meer van de bestanddelen zijn zeldzaam. Breng bij 
twijfel wat gel aan op de binnenkant van uw arm en 
laat dit enige tijd zitten. Als er een jeukende, rode 
plek verschijnt, raden wij u aan MenoRelax® gel niet 
te gebruiken.  

4. Wanneer en hoe dient MenoRelax® gel gebruikt 
te worden?

Stop allereerst met het gebruik van zeep, lotions 
en geparfumeerde producten binnenin de 
vagina: dergelijke producten kunnen vaginale 
droogheid verergeren. Breng MenoRelax® gel 
met de applicator of met uw vinger aan (was 
uw handen van tevoren en na afloop). Het kan 
zijn dat u een licht tintelend gevoel krijgt. Dat is 
volstrekt normaal en het verdwijnt snel. Hoe vaak u 
MenoRelax® gel moet gebruiken, is afhankelijk van 
de mate van vaginale droogheid. Wij raden aan de 
gel om de drie dagen te gebruiken, of bij ernstige 
droogheid iedere dag.
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De expert tijdens de overgang

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u MenoRelax® gel voor 
het eerst gebruikt. Werp deze bijsluiter niet weg.
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Uitwendig gebruik

Inwendig gebruik

Knijp zachtjes in de tube tot 
er wat gel uit de bovenkant 
van de applicator komt
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Breng de applicator in en 
knijp zachtjes – de benodigde 
hoeveelheid gel (1 ml) moet 
genoeg zijn om een vingertop te 
bedekken (oefen vooraf hoe hard 
u moet knijpen)
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Knijp wat gel (1 ml, genoeg om 
een vingertop te bedekken) op 
uw wijsvinger

Breng de gel aan op en rondom de 
opening van de vagina
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De expert tijdens de overgang

5. Bewaren

Bewaar MenoRelax® gel bij kamertemperatuur. 
Bewaar op een veilige, droge plaats. Niet gebruiken na 
de uiterste gebruiksdatum die bovenop de tube en op 
de verpakking vermeld staat. 

6. Inhoud

• Een tube van 30 ml met MenoRelax® gel
• Gebruiksaanwijzing
• Applicator

Voorzorgsmaatregel:

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. 
Als u vragen hebt, of als u ergens over twijfelt, vraag 
dan uw arts of apotheker om advies. Raadpleeg bij 
aanhoudende of terugkerende klachten uw arts. 

7. Contactgegevens

Vragen? Neem gerust contact met ons op: 088 777 0806

Distributeur:
TheOTCLab B.V.
Koninginneweg 152
1075 EE Amsterdam, Nederland

BioClin B.V.
Delftechpark 55
2628 XJ Delft, Nederland

Neem voor alle vragen over het product contact op 
met de distributeur. Ga voor meer informatie over 
MenoRelax® gel naar www.menorelax.nl

MenoRelax® gel is een medisch hulpmiddel.

07818891 / 16G1

Wacht na een behandelperiode van maximaal 30 
dagen steeds 2 dagen voordat u opnieuw begint. 
Verwijder eerst de dop van de tube en prik dan met 
de puntige bovenkant een opening in de afdichting 
van het tuitje van de tube. Als u wilt kunt u de 
speciale applicator gebruiken die ook in de doos zit. 
Draai hem op het tuitje nadat daar een opening in is 
geprikt en laat hem daar zitten. Was hem na gebruik 
met lauw water. Vergeet niet na gebruik de dop erop 
te draaien; gebruik de grote dop op het tuitje van de 
tube, of de kleine dop op de applicator.
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Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u MenoRelax® gel voor 
het eerst gebruikt. Werp deze bijsluiter niet weg.
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