i say: VAGINAL INFECTION

i say: URINARY TRACT INFECTION TEST

Hoitaa ja ennaltaehkäisee bakteerien ja hiivan
aiheuttamia emätintulehduksia.

i say: VAGINAL INFECTION TEST
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• Virtsatietulehduksen kotitesti
• Voit testata itsesi heti ensioireista
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i say: VAGINAL INFECTION
• Emätintulehduksen
kotitesti

BE GOOD TO YOUR BODY

i say: INTIIMISARJA
NAISILLE
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• Emätintulehduksen ennaltaehkäisy:
1 tabletti joka toinen päivä
14 vuorokautta

• Erottaa bakteeri- ja
hiivaperäisen
emätintulehduksen

15 M

• Emätintulehduksen hoito:
1 tabletti päivässä 14 vuorokautta
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i say: VAGINAL INFECTION
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i say: URINARY TRACT INFECTION
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Pienet emätintabletit sisältävät Cranberry-ActiveTMainesosaa ja hyaluronihappoa, jotka palauttavat ja
ylläpitävät emättimen normaalia pH-tasoa (pH 3,8-4,5).
Epämiellyttävät oireet, kuten vuoto, kutina, kirvely ja
haju poistuvat.

Kotitestit yleisimpien intiimivaivojen helppoon ja
nopeaan diagnosointiin virtsasta.
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EMÄTINTABLETTIA

i say: BE GOOD TO YOUR BODY

i say: BE GOOD TO YOUR BODY

i sayA:,

HOITA
TAENNAL JA
EE
EHKÄIS OI
S
DIAGNO

i say: VAGINAL DRYNESS

i say: INTIMATE MOUSSE

i say: INTIIMISARJA NAISILLE

Välitön apu emättimen kosteuden palauttamiseen.
Tuo luonnollisen kosteuden tunteen.

i say: INTIMATE WIPES

i say: tuotesarja koostuu intiimialueen ongelmien
ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja diagnosointiin
suunnitelluista innovatiivisista tuotteista.

Intiimialueen kuivuus voi vaivata naisia missä iässä tahansa.
Kuivuutta aiheuttavia hormonivaihteluja ovat ainakin
kuukautiskierron vaiheet, hormonaalinen ehkäisy, raskaudet ja
imetykset sekä myöhemmin vaihdevuodet.

Intiimivaahto ja intiimipyyhkeet sisältävät Cranberry-ActiveTMainesosaa, joka rauhoittaa intiimioireita, vähentää epämiellyttävää
hajua ja ennaltaehkäisee emätintulehduksia. Tuotteet tuoksuvat
miellyttävälle ja ovat parabeenittomia.

i say: VAGINAL DRYNESS

i say: INTIMATE MOUSSE

• Intiimialuetta kosteuttava geeli

• Pehmeä pesuvaahto
kosteuttaa, suojaa
ja raikastaa

• Sisältää Cranberry-ActiveTM-ainesosaa
• Rasvaton, parabeeniton, hormoniton

Intiimialueen päivittäiseen puhdistamiseen ja
suojaamiseen.

i say: INTIMATE WIPES

• Sopii käytettäväksi
kondomin kanssa

VAAHTO

• Yksittäispakattuja
ja helppoja ottaa
matkalle mukaan

• Helppo ja hygieeninen
pumppuannostelija
GEELI

PYYHETTÄ

i say: sarjan hoitotuotteet sisältävät
luonnollista Cranberry-ActiveTM-ainesosaa,
joka alentaa pH:ta ja estää haitallisten
bakteerien ja hiivasienten pääsyä ja kasvua
intiimialueella.
i say: sarjan hoitotuotteiden pH vastaa
emättimen happamuutta (3,8-4,5). Tämä
luonnollinen happamuus on tärkeää
intiimialuetta suojaavalle hyödylliselle
bakteeristolle.
i say: sarjan diagnostiset testit ovat helppoja
ja nopeita pikatestejä intiimialueen ongelmien
syyn selvittämiseen. Voit aloittaa oikean
hoidon heti tai välttyä turhilta lääkityksiltä.
Markkinoija:

www.isay.fi
i say: BE GOOD TO YOUR BODY

i say: BE GOOD TO YOUR BODY

www.saborapharma.com

