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Hoe bestel ik Animé? 

Animé intiem glijmiddel is verkrijgbaar  

via de webshop van Memidis Pharma; 
www.memidis-shop.nl

Geproduceerd in Duitsland

Productinformatie 
Ingrediënten: Animé intiem glijmiddel bevat gezuiverd water, propyleen-
glycol, glycerol, hydroxyethylcellulose, benzoëzuur, natriumhyaluronaat.
Eigenschappen: hoge viscositeit, niet vloeiend, pH-waarde 3.8, vrij van 
parabenen, siliconen en dierlijke bestanddelen. Dermatologisch getest. 
In water oplosbaar.

Tube met 50 ml glijmiddel

Medisch hulpmiddel 

Prijs: € 5,95 per verpakking

Hoe gebruikt u Animé?

Animé intiem glijmiddel is heel gemakkelijk in gebruik: 
de benodigde hoeveelheid wordt direct op de huid of 
met de vingers aangebracht op het uitwendige deel  
van de vagina of op de penis van de man. Daar zorgt  
het voor snelle, langdurige bevochtiging van de huid  
en verzacht het vervelende irritaties. 

Animé maakt het glijden soepeler, zodat het niet 
stroef en pijnlijk aanvoelt. 

Droogt niet op en heeft 
bovendien een verzorgend 
en helend effect op de huid.



Geschikt voor haar en hem

Animé is een nieuw glijmiddel op waterbasis met 
sterk verbeterde, prettige eigenschappen. Door 
de samenstelling met hyaluronzuur is Animé mild, 
hydraterend, helpt het bij genezen van wondjes 
en heeft het een verzorgend effect op de huid. 

Het middel laat geen vlekken achter. Animé is 
bovendien in water oplosbaar, kleur- en reukloos 
en vrij van parabenen en siliconen. 

Veilig toe te passen met condooms van natuurlijk 
latex, polyurethaan en polyisopreen en met hulp-
middelen en producten voor de seksuele stimulatie. 
Animé is voor uitwendig gebruik.

Animé
intiem glijmiddel

Blijft langer glijden, is glad en droogt niet op

Op waterbasis 

Geur- en kleurloos, vlekt niet

Vrij van parabenen en siliconen

Dermatologisch getest

Verzorgend, verlichtend bij irritatie

De juiste pH (zuurgraad)

Zacht en heel mild voor de huid

Veilig te gebruiken met condooms 
(latex, polyurethaan en polyisopreen)

 

Animé, het nieuwe glijmiddel  
met sterk verbeterde,  
prettige eigenschappen.

Animé is een nieuw glijmiddel op  
waterbasis met hyaluronzuur. Hierdoor 
heeft Animé de juiste zuurgraad en is  
het extreem zacht voor de huid.

het ontstaan van infecties. Allergieën in verband 
met hyaluronzuur zijn tot op heden niet bekend.

Zwanger worden? 
Gebruik een vruchtbaarheids-
vriendelijk glijmiddel 

Wist je dat de meeste vaginale glijmiddelen zeer 
schadelijk zijn voor het sperma. Stellen met een 
kinderwens zouden deze dan ook niet moeten 
gebruiken. 

Gebruik Animé dus niet tijdens de ovulatie. Wil je 
zwanger worden? Dan adviseren wij om in deze 
fase het glijmiddel Prefert® te gebruiken. Dit geeft 
een uitstekende vaginale bevochtiging zonder de 
kwaliteit van het sperma aan te tasten. Prefert is 
verkrijgbaar via www.memidis-shop.nl

Waarom een glijmiddel  
met hyaluronzuur?

Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof, die 
voorkomt in onze huid en in ons bind-, zenuw- 
en epitheelweefsel. Het geeft deze weefsels 
en onze organen hun vorm, zorgt voor elasticiteit 
en hydrateert tegelijkertijd. Hyaluronzuur kan 
zesduizend keer het eigen volume aan water 
opnemen. Daarom is het heel belangrijk voor 
de vochtregulatie van ons weefsel. 

Het opbrengen van hyaluronzuur houdt de huid  
stevig en elastisch, ook en vooral het vaginale 
bindweefsel. Verder ondersteund hyaluronzuur het 
herstellend vermogen van de huid. Het verzacht 
vervelend branden en jeuken en vermindert 

Animé wordt snel door de huid opgenomen.


