
Η αιδοιοκολπική και η περινεϊκή περιοχή χρειάζονται ειδική φροντίδα και υγιεινή, λόγω 
της ιδιαίτερης φυσιολογίας τους και του υψηλού κινδύνου μικροβιακών μολύνσεων, 
που οφείλονται σε ελλιπή υγιεινή, ορμονικές αλλαγές ή άλλες δυσμενείς συνθήκες.

Το υγρό περιβάλλον και το όξινο pH είναι δύο από τα αίτια των αιδοιοκολπικών ερεθι‑
σμών που μπορούν να εκδηλωθούν με φαγούρα, τσούξιμο ή άλλες τοπικές ενοχλήσεις.

Το Zelesse® είναι μια λοσιόν απαλού και αποτελεσματικού καθημερινού καθαρισμού, 
χωρίς σαπούνι, ειδικά σχεδιασμένη για την ευαίσθητη περιοχή της γυναίκας. Χάρη στην 
ειδική του σύνθεση, εμπλουτισμένη με Άρκτιο, Χαμομήλι και Αλόη, το Zelesse® προ‑
σφέρει ενυδατική, μαλακτική και αντιμικροβιακή δράση, και ανακουφίζει άμεσα από 
τη δυσανεξία, τον κνησμό, το ερύθημα και τον καύσο, χαρίζοντας τοπικά μια αίσθηση 
φρεσκάδας, ευεξίας και αναζωογόνησης.

Συνιστάται κλινικά για τη φροντίδα του ευαίσθητου και λεπτού δέρματος.

Χάρη στα ενεργά συστατικά και στο ελαφρώς βασικό pH του, το Zelesse® δημιουργεί 
ένα περιβάλλον που συμβάλλει στη διατήρηση και προστασία της φυσιολογικής ισορ‑
ροπίας της αιδοιοκολπικής περιοχής, ανακουφίζοντας από τυχόν ερεθισμούς.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Άρκτιο 

Έχει αντιμικροβιακές και αντιμυκητιασικές ιδιότητες.  
Απαλύνει το δέρμα και ανακουφίζει από τη φαγούρα,  
ενώ χρησιμοποιείται ευρέως για την αντιμετώπιση  
δερματικών παθήσεων.

Χαμομήλι
Χάρη στις αντισηπτικές ιδιότητές του, καθαρίζει και αναπλάθει  
το δέρμα και τους βλεννογόνους, ενυδατώνει και ανακουφίζει 
αντιμετωπίζοντας τυχόν διαταραχές.

Aλόη
Χάρη στις ιδιότητές της, ενυδατώνει και αναπλάθει  
το δέρμα, αντιμετωπίζοντας τυχόν ερεθισμούς, ενώ  
έχει και αντισηπτικές ιδιότητες.

Το Zelesse® έχει εξαιρετική ανοχή, είναι δερματολογικά και γυναικολογικά ελεγμένο και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γυναίκες και κορίτσια κάθε ηλικίας. Το Zelesse® είναι μια 
λοσιόν απαλού και αποτελεσματικού καθημερινού καθαρισμού, χωρίς σαπούνι, που πα‑
ρουσιάζει πολύ καλή δερματική και κολπική ανοχή.

Υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής
ΕΝΕΡΓΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Εμπλουτισμένο με Άρκτιο, Χαμομήλι και Αλόη

Zelesse®



Συστατικά

Aqua, Sodium C14‑16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, 
Laureth‑9, PEG‑55 Propylene Glycol Oleate, Sodium Chloride, Disodium Phosphate, 
Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Cocoamphoacetate, Phenoxyethanol, 
Parfum, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Chamomilla Recutita Flower Extract, Disodium 
EDTA, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Arctium Majus Root Extract, Zinc PCA, 
2‑Bromo‑2‑Nitropropane‑1, 3‑Diol, Biotin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Sodium Sulfite.

Τρόπος χρήσης

Εξωτερική χρήση. Βρέξτε την περιοχή που θέλετε να πλύνετε, απλώστε με απαλές κι‑
νήσεις τη λοσιόν καθαρισμού και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Το Zelesse® μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς δεν προκαλεί ερε‑
θισμούς ή ξηρότητα.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Μην καταπίνετε. Εξωτερική χρήση. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Να μην χρησι‑
μοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του. Να 
φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Φύλαξη

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Να φυλάσσεται μακριά από οποιαδή‑
ποτε άμεση πηγή θερμότητας. 

Συσκευασία: Φιάλη 250 ml.

Παρασκευάζεται στην Ισπανία.
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