
PROBIOTICKÝ INTIMNÍ KRÉM
Pro suchou a citlivou vnější intimní oblast

Probiotický intimní krém je speciálně vytvořen pro 
intimní péči žen. Krém zvláčňuje, chrání a pomáhá 
udržovat vlhkost pokožky a sliznic ve vnější intimní 
oblasti. Díky obsahu bakterií mléčného kvašení 
přispívá k tvorbě přirozené mikrobiální flóry.

PRO KOHO?
Probiotický intimní krém je vhodný pro všechny 
ženy, které mají pocit suchosti ve vnější intimní 
oblasti a chtějí dosáhnout její přirozené rovnováhy. 

JAK PROBIOTICKÝ INTIMNÍ KRÉM FUNGUJE?
Pohlavní ústrojí žen je osídleno laktobacily, druhem 
bakterií produkujících kyselinu mléčnou. Tyto 
prospěšné bakterie udržují normální bakteriální 
flóru ve vnější intimní oblasti. Tam také přispívají  
k vytváření ochranné vrstvy (hydrolipidového filmu/
bariéry), která udržuje pokožku a sliznice jemné  
a hydratované.

Nadměrná hygiena a zvýšená aktivita, jako je sport, 
cestování nebo častý kontakt s vodou, mohou mít 
vliv na křehkou a citlivou pokožku zevního genitálu. 
Mnoho žen vnímá ve své intimní oblasti suchost  
a nedostatek svěžesti.

ZJEMŇUJE CHRÁNÍ A HYDRATUJE
Probiotický intimní krém je vyroben z pečlivě 
vybraných surovin na bázi rostlinných tuků a olejů, 
neobsahuje vodu, a je tak velmi šetrný k suché, 
křehké a citlivé pokožce v intimní oblasti. Krém se 
výborně roztírá a snadno se vstřebává do pokožky.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Probiotický intimní krém v množství velikosti 
hrášku naneste prstem na pokožku a sliznice ve 
vnější intimní oblasti 1-2 krát denně. Pro udržení 
pocitu svěžesti a hebkosti je možné krém používat 
dlouhodobě.

Před použitím si vždy umyjte ruce. Některé ženy 
mohou na začátku pociťovat mírné pálení, které při 
dalším použití vymizí.

SLOŽENÍ
Ingredients: Hydrogenated Coco-glycerides, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Cetyl alcohol, 
Lactobacillus, Sucrose, Trehalose, Calcium 
Chloride.

Probiotický intimní krém obsahuje Lacto Naturel®, 
směs bakterií mléčného kvašení tří patentovaných 
kmenů: L. fermentum LN99, L. rhamnosus LN113 
a L. gasseri LN40. Krém je vyroben na bázi 
rostlinných olejů a tuků, neobsahuje vodu, je zcela 
bez parfemace a konzervačních látek.

SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě 2-25 °C. Chraňte před 
přímým slunečním světlem. Uchovávejte v suchu  
a chladu. Po otevření spotřebujte do 30 dnů.

BALENÍ
Papírová krabička obsahující jednu tubu. Tuba 
obsahuje 15 ml probiotického intimního krému.

VÝROBCE
Ellen AB 
Barnhusgatan 4 ög bv 
111 23 Stockholm 
Švédsko 
www.ellen.se

DISTRIBUTOR V ČR
S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Písnická 22 
142 00 Praha 4
www.sdpharma.cz

Číslo verze letáku CZ: 0400210/04

NÁVOD K POUŽITÍProbiotický intimní krém


