
Probiotikus Intimkrém HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ellen® Probiotikus Intimkrém
Természetes tejsavbaktériumokkal 
Ápolja és védi a száraz és érzékeny külső intim 
területeket

A Probiotikus Intimkrém olyan ápoló-, védőkrém, 
amely segít fenntartani a külső intim területeken 
lévő bőr és nyálkahártya hidratáltságát. A krém 
tejsavbaktériumokat tartalmaz, amelyek hozzá-
járulnak az egészséges baktériumflóra egyensú-
lyának fenntartásához és természetes friss érzést 
biztosítanak. 

Összetevők
Hydrogenated Coco-glycerides, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Cetyl alcohol, Lactobacillus, Sucrose, 
Trehalose, Calcium Chloride

A Probiotikus Intimkrém Lacto Naturel®-t tar-
talmaz, amely a következő szabadalmaztatott 
tejsavbaktériumok keveréke: L. fermentum LN99, 
L. rhamnosus LN113 és L. gasseri LN40. A krém 
gondosan válogatott összetevőkből, természetes 
növényi alapanyagokból készült. Illatanyag- és 
tartósítószermentes.

Hogyan működik a Probiotikus Intimkrém?
A női intim területeken olyan jótékony baktériumok 
élnek, amelyek tejsavat termelnek. Ezek a jótékony 
baktériumok tartják fent a külső intim területek 
természetes flóráját és hozzájárulnak egy olyan 
védőréteg létrejöttéhez (hydrolipid védőréteg), 
amely puhán és bársonyosan tartja a bőrt és a 
nyálkahártyát. 
 A túlzott higiénia és a fokozott aktivitások, 
mint például a sport, az utazás, vagy a gyakori 
vízzel való érintkezés hatással lehetnek a női 
intim területek kényes egyensúlyára és érzékeny 
bőrfelületeire. Sok nő érzékel szárazságot vagy 
a kellemes friss érzés hiányát az intim területein. 
 A Probiotikus Intimkrém kifejezetten a női intim 
területek ápolására készült. Bársonyossá teszi 
a bőrt és az érzékeny külső nyálkahártyát, segít 
megelőzni a szárazságot és segít fenntartani a 
külső intim területek hidratáltságát. Probiotikus 
tejsavbaktérium tartalma miatt segít fenntartani a 
külső intim területek természetes mikroflóráját és 
bársonyos, komfortos, friss érzést biztosít.

Ápol, véd, hidratál és csökkenti a szárazság 
érzését 
A Probiotikus Intimkrém gondosan válogatott 
növényi eredetű alapanyagokból készült, vizet 
nem tartalmaz, ezáltal nagyon gyengéd a száraz 
és érzékeny intim területekhez. A krém nagyon 
könnyen eloszlatható és könnyen felszívódik. 

Természetes tejsavbaktériumok
A Probiotikus Intimkrém segít fenntartani a külső 
intim területek mikroflóráját

Kinek ajánlott?
A Probiotikus Intimkrém minden olyan nőnek aján-
lott, aki szárazságot érez a külső intim területein 
és szeretné fenntartani a természetes egyensúlyt. 

Használati utasítás 
Használjon egy borsónyi mennyiséget a Probiotikus 
Intimkrémből és kenje az ujja segítségével a külső 
intim területeken lévő bőrre és nyálkahártyára. 
Használja naponta kétszer annyi ideig ameddig 
szükségét érzi, hogy fenntartsa a friss és bárso-
nyos érzést. 
 Használat előtt mindig mosson kezet. Néhány 
esetben a krém felvitele után egy átmeneti csípő 
érzés tapasztalható.

Tárolás
Közvetlen napfénytől védve, 2– 25°C között táro-
landó. Felbontás után 30 napon belül használja fel. 

Csomagolás
Papírdoboz benne egy tubus krémmel. Egy tubus 
15 ml probiotikus Intimkrémet tartalmaz. 
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