V E R ZO R G I N G S P R O D U C T E N

Deumavan beschermt
de meest kwetsbare
huid in de intieme zone

Een gezonde huid

✓ Vormt een barrière tegen
mechanische belastingen,
schadelijke invloeden en
ziektekiemen
✓ Beschermt tegen uitdroging
✓B
 eschikt over een speciaal
netwerk van zenuwen
die schade meldt
✓K
 an aangename of onaangename
aanrakingen waarnemen

De huid van de intieme zone
De huid van de labia minora en clitoris is zeer gevoelig.
De talgklieren in dit weefsel produceren een vethoudende
fysiologische beschermlaag (filmlaag op het weefsel).
Deze beschermlaag houdt de huid glad en elastisch en geeft
bescherming tegen mechanische beschadigingen, invloed van
pathogene micro-organismen en vocht uit de vagina of urinebuis.
De fysiologische beschermfilm zorgt voor een gezonde huid van de
intieme zone. Door verschillende invloeden kan de huid beschadigen
of geïrriteerd raken, zoals:

∞
∞
∞
∞

Menopauze
Lichen sclerosus
Droge, intensieve reiniging na het plassen
Mechanische belasting
		
∞ Ontharing van de schaamstreek
		
∞ Intieme sierraden
		
∞ Sporten (bijv. fietsen)
		
∞ Geslachtsgemeenschap

Een geïrriteerde, verwonde en droge huid in de intieme zone kan voor
veel ongemakken zorgen zoals jeuk, branderigheid en pijn.
Belangrijker nog, deze huiddelen bieden een ideale leefomgeving
voor ziektekiemen die een Candidiasis, S. Aureus of A-streptokokkeninfectie kunnen veroorzaken.

Deumavan indicaties
∞	Lichen Sclerosus (in de periode dat geen
∞
∞
∞
∞

corticosteroïden worden gebruikt)
Vaginale atrofie
Huidirritatie of verwonding in de intieme zone
Mechanische beschadiging
Incontinentie
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Deumavan
beschermende zalf

Deumavan
waslotion

De indifferente zalf bevat hoogwaardig
gezuiverde paraffinen en vitamine E. De zalf
bedekt de huid van de intieme zone en na
toepassing blijft een fijne beschermlaag
achter. Deze heeft dezelfde werking als
de fysiologische vetfilm die geproduceerd
wordt door de talgklieren.

De enige waslotion die de huid weer terug
vet en de fysiologie niet verstoord.
Zeer geschikt voor patiënten die wassen met
lauw warm water niet voldoende vinden.

✓
✓
✓
✓

 e huid blijft soepel en glad
D
 eschermt tegen uitdroging
B
Kiemhaarden worden vermeden
Ondersteunt de natuurlijke talgklier
productie

Deumavan wordt ingezet voor langdurige
verzorging en preventie.

Veel producten voor de verzorging van de
intieme zone irriteren of drogen de huid uit
omdat ze stoffen bevatten zoals parfum,
melkzuur, parabenen, alcoholen, wolvetten
of stoffen met een sterk ontvettend werking.
Deumavan is de enige waslotion voor het
intieme gebied met een terugvettende werking.
Dit zorgt ervoor dat het natuurlijk afweermechanisme intact blijft en de huid niet
(verder) uitdroogt.

Deumavan kent geen bijwerkingen en bevat
geen allergene stoffen zoals alcoholen, wolvetten, parfum of conserveermiddelen.
Dit maakt Deumavan zeer geschikt voor
de allergevoeligste huidtypen en worden
allergische en irriterende reacties vermeden.
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Geen postzegel nodig

‘De anogenitale streek is het huidgebied
met de grootste populatie aan
micro-organismen.
Een intacte huid in de schaamstreek biedt
dan ook de beste bescherming tegen
infecties en ontstekingsverschijnselen.’
Prof. Dr. Eiko E. Petersen
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