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Apotekets 
Intimpleje
En naturlig del af den daglige hygiejne

Apotekets egne varer

Apotekets Intim Sæbe
Meget mild og skånsom specialsæbe.  
Indeholder glycerin, der tilfører 
ekstra fugt og mælkesyre, der virker 
regulerende på den naturlige balance 
og mindsker risikoen for udtørring og 
irritation. Fjerner lugtgener og giver 
en frisk, ren fornemmelse. Tyktfly-
dende med et behageligt skum. Uden 
parfume og parabener. pH: ca. 4.
Fås i flere størrelser 

Apotekets Intim Gel 2-i-1
Klar og fedtfri gel, der både virker fugtgi-
vende mod vaginal tørhed og kan anvendes 
som glidecreme. 
 
Dokumenteret langvarig virkning - fugter 
huden i mindst 6 timer. Beskytter og 
styrker hudens naturlige barrierefunktion. 
Vandbaseret - kan anvendes ved samleje 
sammen med kondom. Pletter ikke. Uden 
parfume og parabener. pH: ca. 4,8.
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Når problemet er tørre 
slimhinder

Når ønsket er friskhed  
og dagligt velvære

Der er mange årsager til tørre slim-
hinder i intimområdet. Det kan 
skyldes

•   overgangsalder med nedsat 
østrogenproduktion

•   hormonforandring efter fødsel og 
under amning

•   medicinsk behandling
•   strålebehandling
•   kronisk sygdom
•   stress
•   overdreven brug af tamponer, 

bind og trusseindlæg

Symptomerne kan være kløe og 
irritation, en brændende fornem-
melse og ubehag/smerte ved sam-
leje. Intimområdet bliver mindre 
modstandsdygtigt over for bakterier 
og andre påvirkninger udefra. Det 
er derfor særligt vigtigt at afhjælpe 
generne og samtidig forebygge at 
de opstår igen. 

Flere og flere kvinder betragter intimpleje som en naturlig del 
af den daglige personlige pleje. De ønsker en frisk, ren fornem-
melse og balance overalt på kroppen og går efter kvalitet, sik-
kerhed og tryghed.

Da intimområdet er særligt sårbart, anbefaler apoteket specielle 
plejeprodukter med en særligt lav pH-værdi, for at minimere 
risikoen for irritation og gener. 

Apotekets Intimpleje
For at afhjælpe og forebygge 
tørre slimhinder og samtidig til- 
byde lækre kvalitetsprodukter til 
den daglige hygiejne, har apoteket  
fået sin egen intimserie:  
Apotekets Intimpleje.

Milde, skånsomme vaske- og 
plejeprodukter uden parfume 
og parabener. Produkterne er 
deklareret i samarbejde med 
Astma-Allergi Danmark og  
dermatologisk testet i forhold  
til sensitiv hud. 
Læs mere på bagsiden.


