


PRE KAŽDÝ TYP POKOŽKY 
PRÍRODNÁ INTÍMNA HYGIENA PRE ŇU AJ PRE NEHO

Jemný aniónový gél na intímnu hygienu Anion 
Intimwaschlotion je ideálny pre ženy a mužov na 
každodennú hygienu intímnych zón. Obsahuje 
prírodné zložky a jedinečnú aniónovú formulu, 
vyvinutú spoločnosťou aunity. Táto kombinácia môže 
hydratovať, vyživovať pokožku a dodať pocit sviežosti.

Aniónový gél na intímnu hygienu Anion 
Intimwaschlotion je obzvlášť šetrný aj voči citlivej 
alebo podráždenej pokožke. Použité minerály a soli 
môžu posilniť sliznice. Jedinečná receptúra prírodných 
zložiek šetrne a bezpečne čistí a stará sa o vašu 
intímnu oblasť.



✓ jemne peniaci prostriedok na umývanie vhodný pre každú 
pokožku

✓ špeciálne vyvinutý pre citlivé intímne oblasti žien a mužov
✓ obohatený o anióny
✓ vegánske a rastlinné suroviny získané udržateľným spôsobom 

(Fair Trade)
✓ pomocou kyseliny mliečnej má pH prispôsobené citlivej 

pokožke v intímnej oblasti (pH 4)
✓ s certifikovaným bio aloe vera, ktoré hydratuje a zanecháva 

pokožku zamatovo hebkú
✓ vhodný na každodenné použitie
✓ prirodzene svieži, hydratujúci, môže zmierniť pálenie a 

svrbenie
✓ môže podporovať vlastnú obrannú funkciu pokožky
✓ morská soľ a zinok môžu pomôcť pokožke stabilizovať 

mikroflóru

✓ bez PEG (Polyethylenglykol)
✓ bez GMO
✓ bez SLES (laurethsíran sodný)
✓ bez parabénov
✓ bez akrylátov
✓ bez silikónov
✓ bez aróm
✓ bez sulfátov
✓ bez farbív
✓ bez éterických olejov
✓ bez parfumu
✓ bez mikroplastov
✓ bez konzervačných látok podľa 

zákona

aunity ANION INTIMWASCHLOTION - charakteristika



ZLOŽENIE: 
AQUA (VODA), GLYCERIN, COCO-GLUCOSIDE, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, DISODIUM LAURYL 
SULFOSUCCINATE, PENTYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, MARIS SAL 
(SEA SALT), ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, LACTIC ACID, ZINC PCA, SACCHARIDE ISOMERATE, 
HYDROXYACETOPHENONE, SODIUM GLUCONATE, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, SODIUM 
CITRATE, CITRIC ACID.

POUŽITIE:
Malé množstvo (vo veľkosti hrášku) napeňte medzi dlaňami a penou jemne očistite 
pokožku. Potom opláchnite čistou vodou.

VŠETKY ZLOŽKY SÚ NA RASTLINNOM ZÁKLADE! 
(S VÝNIMKOU MORSKEJ SOLI)



ANIÓNY PODPORUJÚ ZDRAVIE
Špeciálne vyvinutý aniónový gél na intímnu hygienu Anion Intimwaschlotion je 
obohatený o negatívne ióny (anióny), ktoré pomáhajú bojovať proti baktériám a 
zápachom a zároveň podporujú pH rovnováhu a zdravie vo vaginálnej oblasti.

BAKTÉRIE MLIEČNEHO KVASENIA BOJUJÚ PROTI CHOROBOPLODNÝM 
ZÁRODKOM
Baktérie mliečneho kvasenia pomáhajú predchádzať opakovaným vaginálnym 
infekciám. Pôsobia vždy vtedy, keď je imunitný systém ženy narušený. Napríklad preto, 
lebo bola chorá alebo musí užívať antibiotiká. Okrem toho sú ženy v určitých fázach 
života náchylnejšie na infekcie. Vždy, keď sa mení ich hormonálna rovnováha, 
choroboplodné zárodky sa vo vagíne šíria jednoduchšie. Preto sa u dospievajúcich 
dievčat, tehotných žien a žien v menopauze vyskytujú vaginálne infekcie častejšie ako u 
iných.



ZINOK - POMÁHA KOŽI STABILIZOVAŤ MIKROFLÓRU
Zinok môže pokožke pomôcť stabilizovať mikroflóru a zanecháva pocit sviežosti. Ióny 
zinku majú antibakteriálny účinok, pôsobia adstringentne (sťahujúco) a zjemňujú pleť.

GÉL Z BIO ALOE VERA JE ANTIBAKTERIÁLNY A HYDRATUJÚCI
Aniónový gél na intímnu hygienu Anion Intimwaschlotion obsahuje komplex 
starostlivosti s certifikovaným organickým gélom z bio aloe vera najvyššej kvality. 
Zanecháva zamatový pocit na pokožke a má veľa priaznivých zdravotných účinkov

✓ aloín a emodín, ktoré sa nachádzajú v aloe vera, sú silne antibakteriálne
✓ podporuje produkciu elastínu a kolagénu
✓ má upokojujúci a protizápalový účinok
✓ zvláčňuje pokožku a do hĺbky ju zvlhčuje

Organické bio aloe vera obsahuje polysacharid acemannan, o ktorom sa uvádza, že má 
antioxidačný a protirakovinový účinok. Viac ako 200 rôznych látok v špeciálnej 
koncentrácii a kombinácii zabezpečuje liečivé účinky rastliny.



Obsah: 150ml   Hmotnosť: 200g



Intímne časti tela je vhodné umývať raz až dvakrát denne. Je však dôležité vyhnúť sa agresívnym
mydlám a sprchovým gélom! V intímnej oblasti sa musia používať prostriedky s vhodným pH
vyrobené z prírodných zložiek. Taktiež, aby prostriedok na intímnu hygienu neobsahoval vonné
a konzervačné látky, pretože tieto látky väčšinou veľmi silno dráždia a škodia sliznici.
Preto sa vyhýbajte aj vlhkým utierkam: zvyčajne obsahujú parfumy a konzervačné látky.
Prostriedok by mať tiež mať mierne kyslé pH 4.0, ktoré zodpovedá zdravej vaginálnej
mikroflóre. Baktérie tvoriace kyselinu mliečnu sa prirodzene vyskytujú aj vo vagíne a sú
tajomstvom jej ochranného štítu, pretože vytvárajú kyslé prostredie, ktoré chráni proti
choroboplodným zárodkom.

Ešte jeden tip:
Pri intímnej hygiene by sa ženy mali vyhnúť používaniu špongií a podobných umývacích
pomôcok, pretože sa na nich často usádzajú patogény.

DOLEŽITÁ ZÁSADA PRE INTÍMNU HYGIENU ZNIE: 
MENEJ JE VIAC!



Nákupná cena pre aunity partnerov: 
✓ uvedená v cenníku pre aunity parterov 

Odporúčaná predajná cena:

✓ 28 EUR

Gél na intímnu hygienu Anion INTIMWASHLOTION dopĺňa koncepciu
prevencie a starostlivosti o zdravie v intímnej oblasti mužov a žien
prostredníctvom výrobkov s účinkom aniónov, ako sú aniónové hygienické
vložky ANION a ANION LUXURY a ďalšie...

Objednávanie: 
✓ Kontakty sú uvedené na záverečnej snímke tohto dokumentu



Kontakty

Logistika a distribúcia:
Jaroslav Mačej – logistický servis aunity výrobkov

aunityslovensko@gmail.com
jmacej.winalite@gmail.com

+421 915 720 326

Prednášková činnosť  a obchodná starostlivosť:
Ing. Zuzana Majorová – autorizovaný admin pre sieť v SR, ČR, Maďarsko, 

Rakúsko, Bulharsko. Poľsko a ďalšie
zuzanamajorova7@gmail.com

zuzana@aunity-sk.de

+421 918 343 322

Zdroj obrázkov: www.aunity.de
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