
Tìm hiểu thuốc phụ khoa Lavenda 
có tốt không - An toàn Hiệu quả 

Lavenda là một dòng thuốc phụ khoa thảo dược rất nổi 
danh trên thị trường. Lavenda hỗ trợ cải thiện sức khỏe 
sinh sản cũng như một số bệnh viêm nhiễm phụ khoa. 
Tuy vậy vẫn khá nhiều chị em còn xa lạ với sản phẩm 
này cũng như phân vân liệu thuốc phụ khoa lavenda 
có tốt không? Tham khảo thêm rõ hơn trong bài viết 
bên dưới. 

Tư vấn thuốc phụ khoa Lavenda có tốt không? 

 

Lavenda là dạng thuốc hỗ trợ cải thiện sức khỏe sinh 
sản và các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, chữa viêm lộ 



tuyến. Một số bệnh phụ khoa luôn là vấn đề đau đầu 
của mọi các chị em phái nữ. 

Kể từ lúc loại sản phẩm Lavenda ra đời đã giải quyết 
được rất nhiều vấn đề của các chị em nữ giới. Lavenda 
đang dần phát triển thành một trong một số sản phẩm 
ưng ý của không ít các chị em. 

Vậy thuốc phụ khoa lavenda có tốt không? 

Dung dịch thuốc thảo dược Lavenda là một trong một 
số sản phẩm bởi Công ty Thiên Dược Sơn phân phối 
độc quyền. 

Lavenda được chiết xuất 100% từ tự nhiên, không gây 
hại, không gây kích ứng cho bé gái, đảm bảo khi sử 
dụng. 

Sản phẩm này đã được Cơ quan có thẩm quyền Việt 
Nam kiểm định cũng như cấp phép lưu hành, là loại 
sản phẩm cao cấp dành cho phái đẹp. Hiện nay, 
Lavenda đang được phân phối rộng rãi trên thị trường 
và có bán ở không ít quầy thuốc. 

Công dụng của thuốc phụ khoa Lavenda ra 
sao? 

Lavenda được chiết xuất hoàn toàn từ thành phần thảo 
dược tự nhiên nên mang đến không ít công dụng hoàn 
hảo cho người sử dụng: 

https://suckhoedoisong24h.webflow.io/posts/thuoc-phu-khoa-lavenda-tot-khong-mua-o-dau-va-gia


 Hỗ trợ làm sạch nhẹ nhàng làn da khu vực kín. 

 Khử mùi hôi rất khó chịu ở tại vùng kín bởi vệ sinh 
sai cách hoặc bởi viêm nhiễm nấm dẫn tới. 

 Cân bằng độ pH cho âm đạo, giảm bớt tạo điều 
kiện có lợi cho một số mẫu vi khuẩn, vi nấm phát 
triển. 

 Ngăn chặn quy trình xâm nhập của vi khuẩn, vi 
nấm từ môi trường ngoài vào trong âm đạo. 

 Duy trì độ ẩm cho vị trí kín. Từ đó, khắc phục 
trường hợp khô ráp âm đạo. 

 Sản phẩm chứa tinh dầu bạc hà nên đem lại cảm 
giác mát lạnh, dễ chịu cho người sử dụng. 

 Tinh chất nha đam có trong Lavenda khiến cho làn 
da vị trí kín mềm mượt tự nhiên. 

 Hỗ trợ khắc phục độ đàn hồi cho da, giúp da săn 
chắc cũng như mạnh khỏe hơn. 

 Tạo hương thơm nhẹ cho "cô bé" trong suốt ngày 
dài. 

Tìm hiểu sản phẩm thuốc phụ khoa Lavenda 
hiện tại 



 

➔ Lavenda dạng xịt 

Dung dịch Lavenda dạng xịt được chiết xuất 100% từ 
một số dòng thảo dược trân quý tự nhiên như sơn 
dược, nghệ vàng, tinh dầu nha đam, hoàng bá, trầu 
không, tinh dầu hoa anh thảo, bướm bạc, trà xanh, 
khiếm thực, tinh dầu bạc hà, kim ngân hoa và không 
chứa một số hoạt chất hóa học có hại nào. 

Chai xịt thảo dược Lavender hợp lý để duy trì pH âm 
đạo cũng như ngăn ngừa nhiễm trùng. Mỗi chai 
Lavenda dạng xịt với dung tích 60 ML. 

➔ Dung dịch vệ sinh Lavenda 

Lavenda dạng dung dịch có khả năng dùng hằng ngày 
để vừa làm sạch mụn vừa ngăn ngừa nhiễm khuẩn. 
Thành phần còn có một số dược liệu chính như kim 



ngân hoa, tinh dầu nha đam, trầu không, bướm bạc rất 
an tâm cho người dùng. 

➔ Viên uống Lavenda 

Sản phẩm còn được gọi với cái tên khác là Lavenda 
Plus, viên uống Lavenda có công nghệ bào chế hiện 
đại và có hiệu quả vượt trội khi kết hợp với thuốc xịt 
hay dung dịch rửa giúp trị bệnh viêm nhiễm âm đạo 
cũng như kiểm soát chu kỳ kinh nguyệt. 

Thành phần viên uống Lavenda bao gồm các dòng 
thảo dược chính như trinh nữ hoàng cung, ích mẫu, 
hương phụ, bạch đồng nữ. 

Các để ý lúc sử dụng thuốc chữa trị nấm ngứa 
vùng kín Lavenda 

Có một số điều bắt buộc cẩn trọng khi sử dụng 
Lavenda như sau: 

 Không dùng nếu có vết thương hở, vết thương 
chưa lành, vết thương sâu. 

 Hạn chế để dung dịch dính vào các cơ quan sinh 
dục như mắt cũng như niêm mạc và rửa ngay 
bằng nước nếu như điều đó xảy ra. 

 Hiện không có đủ bằng chứng về sự an tâm lúc sử 
dụng cho trẻ em dưới 15 tuổi do đó chỉ nên sử 
dụng sản phẩm điều trị nấm ngứa vị trí kín 



Lavenda cho người lớn cũng như con nít từ 15 tuổi 
trở lên. 

 Sản phẩm này an toàn cho sản phụ cũng như cho 
con bú. 

 Để sản phẩm này hạn chế xa khu vui chơi có trẻ 
nhỏ. Con nít nuốt phải có thể dẫn đến những hậu 
quả nặng nề. 

 Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ phòng 25 - 30 độ 
C, hạn chế ánh sáng trực tiếp, có thể để sản phẩm 
trong phòng tắm để tiện dùng. 

 Xem kỹ hạn dùng của sản phẩm trước khi dùng. 
Nếu như dung dịch đổi màu, nên ngưng thuốc. 

Bài viết ở trên là các bật mí về thuốc phụ khoa Lavenda 
có tốt không, mong rằng sẽ đem đến không ít thông tin 
chi tiết giúp bạn giải đáp những rắc rối gặp phải. 
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