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Deumavan waslotion
Ook artsen adviseren om de buitenzijde van de 
vagina te wassen met uitsluitend lauwwarm water. 
Veel producten irriteren de huid of drogen haar 
zelfs uit. Ze bevatten stoff en als parfum, melkzuur, 
parabenen, alcoholen, wolvetten of stoff en met een 
sterk ontvettende werking.

Vaak wordt gedacht dat melkzuur geen kwaad kan 
omdat het een stof is die van nature voorkomt in de 
vagina. Maar op de uitwendige huid heeft melkzuur 
juist een uitdrogende werking.  

Deumavan is de enige waslotion voor het intieme 
gebied met een zogeheten ‘terugvettende’ werking. 

Hierdoor blijft het natuurlijke afweermechanisme 
intact en droogt de huid niet (verder) uit. 

Deumavan intieme verzorging
Voor bescherming van de meest kwetsbare huid.

Deumavan intiem zalf

Bescherming 
voor de meest 
kwetsbare huid

Z-index CNK-nr. Product

15952606 3110012 Deumavan intiem zalf Neutraal, 
tube à 50ml

15952614 3110004 Deumavan intiem zalf Neutraal, 
pot à 100ml

15952622 3109998 Deumavan intiem zalf Neutraal, 
tube à 125ml

16007107 3157872 Deumavan waslotion Neutraal, 
fl acon à 200ml
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www.deumavan.nl

Deumvan intiem zalf: 
Medisch hulpmiddel  048
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Het meest kwetsbare 
stukje huid

Veel vrouwen hebben last van jeuk, 

roodheid, zwelling, irritatie branderigheid of 

droogheid. Dit wordt meestal veroorzaakt 

door een beschadiging van de uitwendige 

intieme zone (schaamlippen, clitoris). Dit kan 

verschillende oorzaken hebben zoals het 

gebruik van verkeerde producten, sport of 

intensieve reiniging.

In sommige gevallen treden deze klachten 

op door een lichamelijke oorzaak zoals de 

menopauze of lichen sclerosus.

Normaal heeft de huid een groot 

weerstandsvermogen en is zij regeneratief 

(herstelt zelf). Wanneer de natuurlijke 

vetfi lm niet meer voldoende beschermt 

treden klachten op.

Bovendien is de kans dat bacteriën de huid 

beschadigen altijd aanwezig.

De dagelijkse verzorging 
van de intieme zone
Deumavan zalf zorgt ervoor dat de intieme zone vet 
blijft en beschermt de huid van de schaamlippen en 
clitoris. Het voorkomt verdere uitdroging, irritatie en 
beschadiging van de huid. Dit is van groot belang 
bij vrouwen met vaginale droogheid (door bijv. de 
menopauze) of lichen sclerosus. 

Beschadigde huid is vaak een broedplaats voor 
bacteriën wat kan leiden tot een infectie. Deumavan 
zalf legt een beschermende fi lmlaag aan en 
beschermt tegen deze bacteriën.  

Deumavan zalf beschermt de huid en 
helpt de conditie ervan te verbeteren.
• Bij vaginale droogheid
• Als ondersteuning bij Lichen Sclerosus
•  Bij incontinentie
• Bij irritatie en roodheid
•  Bij extra belasting van de huid, bijvoorbeeld door 

ontharen
• Na geslachtsgemeenschap
• Voor intensief sporten

Een optimale bescherming
Deumavan® zalf bevat  hoogwaardige paraffi  nen
en vitamine E. De huid van de intieme zone wordt 
bedekt met een eff ectieve beschermlaag.
Deumavan voorkomt daarmee irritatie en 
beschadiging van de (zeer) gevoelige huid. 

Kortom: bescherm de 
kwetsbare huid optimaal, 
met een zalf die daar 
speciaal voor 
ontwikkeld is.

Voordelen van Deumavan zalf zijn:
• De huid blijft soepel en glad
• Beschermt tegen uitdroging
• Kan langdurig worden gebruikt 
• Bevat geen parfum 
• Bevat geen water 
•  Bevat geen conserveermiddelen 
 zoals parabenen
• Bevat geen allergene 
 stoff en zoals alcoholen 
 en wolvetten

Voor de meest 
kwetsbare huid
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