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Canogel®  

Gel pentru igienă intimă  
200 ml  
Zona intimă este o parte foarte sensibilă a corpului şi necesită o atenţie specială.  
Prin urmare este importantă utilizarea gelurilor formulate special pentru aceasta zonă, deoarece în 
acest fel vom putea respecta şi menţine echilibrul florei vaginale.  
Anumite condiţii sau factori agresivi pot perturba echilibrul pielii din zona intimă cauzând iritaţie şi 
disconfort.  
 
Ce este Canogel®?  
Canogel este un produs creat special pentru igiena și protecția zonei intime, ajutând la menținerea 
echilibrului natural al zonei intime.  
Aciditatea excesivă din zona vaginală poate cauza simptome neplăcute cum ar fi iritaţia, senzaţia de 
arsură şi mâncărimea. Un dezechilibru al florei vaginale poate creşte gradul de aciditate ceea ce 
induce o stare de disconfort.  
 
Ce conţine Canogel®?  
Canogel® 200 ml conține glicină (1.4%), cu proprietăți calmante, dovedite clinic, asupra zonei intime 
sensibile, predispuse la iritatii.  
 

 
 
Îngrijirea zonei intime  
Umeziți cu apă zona care urmează să fie spalată, aplicați Canogel®ca pe un săpun obișnuit și clătiți 
bine cu apă. Utilizați Canogel® ca un săpun normal, de 2 ori pe zi, de preferință dimineața și seara.  
Senzația de prospețime durează întreaga zi, oferă 12 ore de confort, cu o reducere în intensitate a 
disconfortului din zona intimă.  
 
Canogel® este susţinut de studii clinice şi este testat dermatologic.  
Igiena corectă poate ajuta la menţinerea echilibrului natural al zonei intime şi poate preveni  iritaţiile:  
1. Alegeţi îmbrăcăminte care, de preferinţă, nu este strânsă pe corp pentru a permite circulaţia 
aerului.  
2. Alegeţi lenjerie de corp din bumbac pentru a absorbi transpiraţia şi spălaţi-o la temperaturi de 
peste 60°C.  
3. După înot în mare sau în piscină, faceţi un duş şi uscaţi-vă bine.  
4. Spălaţi-vă zilnic sau de două ori pe zi, cu mişcări din faţă spre spate, niciodată în direcţia opusă.  
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5. Utilizaţi produse de igienă zilnică care nu sunt agresive, special formulate pentru zonele intime.   
6. Când vă spălaţi, este important să vă clătiţi bine cu multă apă şi să vă uscaţi cu un prosop moale şi 
curat.  
7. Folosiţi doar prosoape curate şi schimbaţi-le în mod regulat.  
 
Ingrediente:  
AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMIDE DEA, STEARAMINE OXIDE, GLYCINE, SODIUM 
CHLORIDE, PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, PARFUM, CITRONELLOL, COUMARIN, LIMONENE, 
GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOOL, SODIUM HYDROXIDE.  
Nu conține săpun, coloranți sau conservanți.  
 
Producător:  
GP Grenzach Produktions GmbH Emil-Barell-Str. 7 D-79639 Grenzach-Wyhlen Germania  
Distribuitor:  

S.C. Bayer S.R.L, Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1, Sector 1, 013681 București, România 


