
LACTOVAGINAL® intima гінекологічна рідина для інтимної гігієни – це 
спеціалізований косметичний засіб, що сприяє захисту від розвитку шкідливих бактерій 
і грибків та допомагає підтримувати правильний мікробіом інтимних зон  
Особливо рекомендується жінкам, схильним до інтимних інфекцій 
Фізіологічний pH приблизно 4,7 підтримує природний баланс інтимної мікрофлори. 
LACTOVAGINAL® intima  містить унікальний компонент – метаболіти бактерій 
Lactobacillus rhamnosus 573. 
Наукове дослідження підтвердило захисну дію продукту на інтимну зону від 
мікроорганізмів, в т.ч. бактерій (Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Gardnerella 
vaginalis) і дріжджових грибів роду Candida (Candida albicans, Candida glabrata). Завдяки 
цьому LACTOVAGINAL® intima забезпечує підтримку нормальної бактеріальної 
флори, яка є природним бар'єром проти грибків і бактерій. 
 

• Молочна кислота 
допомагає підтримувати належний, фізіологічний pH інтимних зон. Підтримка 
правильного pH особливо важлива, якщо ви схильні до інтимних інфекцій. 

• Гіалуронат натрію 
склад низько- і високомолекулярної гіалуронової кислоти чудово зволожує, 
живить і підвищує пружність шкіри інтимних зон. 

• Алантоїн 
прискорює регенерацію шкіри. 

• Крім того, до складу входить: 
екстракт собачого мила лікарського, екстракт бавовни, екстракт кори дуба, 
пантенол і гліцерин. 

 
 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 
LACTOVAGINAL® intima інтимна гінекологічна рідина – спеціалізований 
косметичний засіб, призначений для щоденної гігієни та догляду за інтимними зонами. 
 

• Ніжно очищає та доглядає. 
• Зволожує та зменшує відчуття сухості та дискомфорту (напруга, свербіж, 

печіння). 
• Знімає подразнення і заспокоює. 
• Нейтралізує неприємні запахи, залишаючи відчуття чистоти, свіжості та 

комфорту надовго. 
 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Перед першим використанням кілька разів натисніть на помпу до появи емульсії. 
Невелику кількість LACTOVAGINAL® intima  нанесіть на чисту руку, розбавте 
водою, вимийте інтимні місця, а потім ретельно промийте проточною водою. Зручний 
дозатор полегшує нанесення та забезпечує гігієнічне використання. 
Використовувати для щоденного догляду за інтимними зонами. 

  



СКЛАД 
Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Lactobacillus Ferment, Sodium 
Lactate, Lactic Acid, Sodium Hyaluronate, Panthenol, Quercus Alba Bark Extract, 
Gossypium Herbaceum Seed Extract, Saponaria Officinalis Extract, Allantoin, Coco- 
Glucoside, Glyceryl Oleate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Citric Acid, 
Sodium Chloride, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Parfum. 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати при температурі 15°C - 25°C 
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