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Ellen Tampony probiotyczne Normal, 12 sztuk
 

Cena: 42,80 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 12 szt.

Postać -

Producent MEDIMES SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Ellen Tampony probiotyczne Normal, 12 sztuk

**Opis produktu:**

Ellen Tampony probiotyczne Normal 12 sztuk to środek higieniczny łączący w sobie działanie tamponu i probiotyku. Jako tampon
zapewnia komfortową ochronę podczas okresu. Jako probiotyk wspiera naturalną mikroflorę pochwy, przywraca i utrzymuje zdrową
florę bakteryjną oraz wyrównuje poziom pH w pochwie.

Właściwości

- Tylko naturalne składniki.
- 3 szczepy bakterii probiotycznych.
- Odbudowują naturalną florę, która chroni pochwę przed brakiem równowagi bakteryjnej.
- Zmniejszają dyskomfort w pochwie (pieczenie, podrażnienie).
- Są bezpieczne.
- Najlepsza ochrona intymna podczas okresu, infekcji, aktywności fizycznej (np. basen).
- Chłonność: 9-12g/tampon.
- Puszka nadaje się do recyklingu.

Tampony probiotyczne Ellen są jedynymi na świece, które zawierają bakterie probiotyczne (LN®). Bakterie LN® to 3
szczepy pożytecznych bakterii kwasu mlekowego, które stanowią naturalną ochronę pochwy przed patogenami. Są to: Lactobacillus
gasseri LN40, Lactobacillus fermentum LN 99, Lactobacillus rhamnosus LN 113. Bakterie probiotyczne, które znajdują się wewnątrz
tamponu są uwalniane są pod wpływem wilgoci i ciepła, po wprowadzeniu do pochwy. Tampony Ellen pochłaniają płyn menstruacyjny,
który ponownie nawilża bakterie, co powoduje ich aktywację. W czasie około 90 minut, bakterie LN® kolonizują błonę śluzową
, równoważą pH pochwy i zapobiegają kolonizacji pochwy przez inne bakterie i drożdże.
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Skład

Każdy tampon zawiera 8 x 10 (8) CFU bakterii probiotycznych.
Tampony Ellen wykonane są ze 100 % wiskozy - nie wybielane chlorem.
Powierzchnia tamponu - 100 % polipropylen.
Sznureczek - 100 % bawełna.

Jak stosować

- Aby uzyskać maksymalną korzyść, używaj co najmniej 3 tamponów/dzień.
- Pozostaw tampon na co najmniej 2 godziny, ale nigdy dłużej niż 8 godzin.
- Zawsze zmieniaj tampon, gdy jest nasączony i wybierz rozmiar odpowiedni do stopnia krwawienia.
- Aplikacja tamponu probiotycznego Ellen nie różni się od aplikacji zwykłego tamponu.
- Tampony probiotyczne Ellen dostępne są w trzech rozmiarach: mini, normal
oraz super. Każdy posiada inną chłonność wydzieliny menstruacyjnej, lecz taką samą ilość bakterii LN®.

Przeznaczenie

Kobiety w trakcie menstruacji. Kobiety w okresie ciąży, menopauzy oraz ze skłonnością do nawracających infekcji.

Ostrzeżenia

Możesz używać tamponu probiotycznego Ellen tak często jak chcesz. Organizm wchłonie
tylko tyle bakterii kwasu mlekowego, ile potrzebuje.
Przechowuj tampon w oryginalnym opakowaniu w temp 2-25 st.C.
Specjalny pochłaniacz wilgoci, znajdujący się wewnątrz opakowania, zapewnia przeżycie
bakterii kwasu mlekowego, które są uwalniane dopiero po aplikacji w pochwie.

Dystrybutor

Medimes Sp. z o.o.
al. Pokoju 1
31-548 Kraków

Producent
Ellen AB, Barnhusgatan 4, ög bv 111 23 Stockholm, Sweden

**Uwagi:**

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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