Produktblad

ellen®
Vad är ellen?

ellen® - 2 produkter i 1
- Probiotika för underlivet
- Menstruationsskydd

Produktbeskrivning
ellen® är en probiotisk tampong för kvinnor med
bakteriell obalans i underlivet. Den är dessutom ett
bekvämt och säkert mensskydd. ellen® är en produkt utvecklad för kvinnors hälsa – ett resultat av
många års forskning inom gynekologi, mikrobiologi
och biokemi.
Varje tampong innehåller ett komplex av tre olika
typer av mjölksyraproducerande bakterier (probiotika), som kallas Lacto Naturel® (LN), och kan hjälpa
den som lider av bakteriell obalans i underlivet. Det
är en fördel att tillföra flera olika typer av mjölksyrabakterier eftersom kvinnor kan ha en skiftande underlivsflora.
En bra mjölksyrabakteriebalans i underlivet minskar
risken för besvär, som till exempel klåda, irritation
och illaluktande flytningar.
Mjölksyrabakterierna finns normalt i kvinnors underliv för att stärka den vaginala floran. När du använder ellen® tillför du extra mjölksyrabakterier och kan
på så vis behålla en naturlig, bra bakteriell balans i
underlivet.

Produktfördelar
Förser slidan med nyttiga bakterier

Leverantör:
Baltex AB
Klassificering:
Konsumentprodukt
Beredningsform:
Tampong
Förpackningsstorlek:
Mini – 14 tamponger
Normal – 12 tamponger
Super – 8 tamponger
Användning:
ellen® ska bara användas under menstruation,
precis som en vanlig tampong. För att uppnå
optimal effekt ska ellen® tampongen användas
minst tre gånger dagligen under tre dagar och
i tre mensperioder i följd. Låt den sitta inne i
minst två timmar, men aldrig mer än åtta.
Innehåll per tampong:
800 miljoner probiotiska bakterier från tre olika
bakteriestammar
Ingredienser:
Lactobacillus gasseri LN40, Lacobacillus
fermentum LN99, Lactobacillus rhamnosus
LN113, viscose, bomull
ellen® innehåller tre probiotiska mjölksyrabakterier vilka hör till de oftast förekommande vaginala
mjölksyrabakteriestammar i ett friskt underliv.

Stärker och bevarar den normala vaginalfloran
Bidrar till rätt Ph-balans i slidan
Ger ett säkert och bekvämt skydd under menstruation
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