
HYDROVAG® емульсія 
Метаболіти бактерій Lactobacillus, що містяться в емульсії, мають протимікробну дію 
та допомагають запобігти розвитку шкідливих мікроорганізмів. Гіалуронат натрію, що 
міститься в емульсії HYDROVAG®, забезпечує належне зволоження та живлення 
ніжної та чутливої шкіри інтимних зон. Молочна кислота і лактат натрію, що містяться 
в емульсії, інтенсивно зволожують і допомагають зберегти фізіологічний рН, 
забезпечуючи тим самим природний захист інтимних зон від розвитку шкідливої 
бактеріальної флори Засіб пройшов гінекологічне та дерматологічне тестування. 
Можна також використовувати вагітним жінкам 
 

• Засіб протестований гінекологічно та дерматологічно 
• Особливо рекомендується для сухої, чутливої, схильної до подразнень шкіри 
• Гіпоалергенний препарат 
• Містить делікатні та м'які миючі речовини 
• Містить живильні речовини, які знімають подразнення і прискорюють 

процеси регенерації шкіри 
 
 
 
ДІЯ 
 
HYDROVAG® емульсія має комплексну дію завдяки спеціально підібраним 
інгредієнтам: 
 

• метаболіти бактерій Lactobacillus захищають інтимні зони від 
розвитку шкідливих бактерій і забезпечують підтримку нормальної 
бактеріальної флори 

 
• гіалуронат натрію (низько- та високомолекулярний) забезпечує належне 

зволоження та живлення ніжної та чутливої шкіри інтимних зон 
 
• екстракти собачого мила лікарського і бавовни живлять ніжну шкіру 

інтимних зон 
 
• екстракт кори дуба має поживну і в'яжучу дію 
 
• пантенол і алантоїн ефективно живлять, знімають подразнення і 

прискорюють процеси регенерації шкіри 
 
• гліцерин має відмінну зволожуючу дію і знімає дискомфорт, пов'язаний 

з сухістю 
 
• молочна кислота сильно зволожує і допомагає підтримувати фізіологічний 

рН, забезпечуючи тим самим природний захист інтимних зон від розвитку 
шкідливої бактеріальної флори 

 
• миючі речовини м'яко очищають і не подразнюють шкіру 



Упакування 
Флакон з дозатором ємністю 150 мл і 300 мл. 
 

Термін придатності 
24 місяці 
 

Зберігання 
Зберігати при температурі 15°C - 25°C 
 

Статус 
Косметичний засіб 
 
Вебсайт продукції: www.hydrovag.pl 
 

ВИРОБНИК: АТ Інститут біотехнології сироваток і вакцин BIOMED (Instytut 
Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna);  
Ал. Соснова 8, 30-224 Краків; тел. +48 12 37 69 200; адреса електронної пошти: 
informacjanaukowa@biomed.pl; 

http://www.hydrovag.pl/
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