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رطوبت منطقه و بسته بودن محل، شرایط مناسبی جهت رشد  زیرا در این محـل به علت گرما و  پاکیزگی ناحیه تناسـلی در حفظ بهداشـت فردی نقش مهمی دارد، 

میکروارگانیسم های بیماری زا وجود دارد. در بانوان در مجاری خارجی تناسلی به طور طبیعی میکروارگانیسمی به نام الکتوباسیل (Lactobacillus crispatus) وجود 

pH اسـیدی در محل از ایجاد آلـودگی های ثانویه به خصـوص آلودگی های قارچی جلوگیری می کند. اگر به علل گوناگون فلور  دارد که با تولید اسـید الکتیک و ایجاد 

نرمال این منطقه از بین برود، فرد ممکن است دچار آلودگی میکروبی یا قارچی گردد. بنابراین حفظ فلور نرمال و شرایط اسـیدی واژن یکی از مواردی است که در تهیه 

محصـوالت بهداشتی این ناحیه باید مورد توجه قرار گیرد. 

ژل بهداشتی بانوان سینـره
ژل بهداشتی بانوان سینـره مجموعه ای از شوینده های مالیم با قدرت تمیز کنندگی مناسب است تا ترشـحات و آلودگی ها را از منطقه پاک نماید، بدون اینکه باعث 

ایجاد خشکی، التهاب، تحریک و خارش ناحیه شود. در تهیه این فرآورده از عصاره گل های سفید با خواص ضدالتهاب و مرطوب کننده استفاده شده است. این عصاره 

ها عالوه بر ایجاد حس پاکیزگی و آرامش به کاهش التهاب و جلوگیری از خشکی در محل نیز کمک می نمایند. همچنین عصاره انار و گل یاس بکار رفته در ساختار 

این محصول خاصیت قابض داشته و به بهبود زخم های مخاطی و جلوگیری از عفونت ها کمک می نمایند.

DMDM هیدانتوئین و فنوکسی اتانول استفاده  در تهیه ژل بهداشتی بانوان سینره برای جلوگیری از ایجاد حساسیت از نگهدارنده هایی نظیر پارابن، تیازولیدین ها، 

نشده است. این ژل فاقد مواد رنگی و سایر مواد حساسیت زا می باشد. 

pH این محصـــول در حدود ۴/۵ تنظیم شـــده اســت، این pH اســـیدی به حفظ pH نرمال دســـتگاه تناســلی و جلوگیری از عفونت های قارچی ناحیه کمک می کند. این 

فرآورده به راحتی و بدون برجای گذاشـــتن باقی مانده بر روی پوســـت آبکشــی می گردد و در فرد حس پاکیزگی، تازگی و طراوت ایجاد می نماید.

ترکیبات موثر در ژل بهداشـتی بانـوان سینـره:
•  عصـاره یاس سـفید: عالوه بر رایحه ای خوشـایند، دارای خواص قابض و آنتی وایرال است و در درمان زخـم های مخاطی کمک می نماید. 

•  عصاره لیلیوم سفید: خاصیت قابض دارد و به بهبود پوست های ملتهب و آسیب دیده کمک می کند. عصاره این گیاه حاوی سـاپونین می باشد که دارای خواص 

شویندگی و ضد التهاب است. همچنین پلی ساکارید های موجود در عصاره لیلیوم سفید دارای خواص مرطوب کنندگی، نرم کنندگی، ضد التهاب و محافظ می باشد.

•  عصاره ارکیده سفید: دارای خواص نرم کننده، مرطوب کننده و افزایش دهنده ایمنی بدن می باشد. این عصاره با خاصیت آنتی اکسیدان از پوست در مقابل 

رادیکال های آزاد محافظت می کند.

•  عصاره انار: سرشار از مواد آنتی اکسیدان است و از پوست و مخاط محافظت می کند. االژیک اسید موجود در این عصاره روشن کننده و ضدالتهاب می باشد که 

نقش محافظت از پوست در برابر آلودگی های محیطی را بر عهده دارد. از دیگر خواص عصاره انار می توان به خاصیت قابض و آنتی وایرال این عصاره اشاره کرد.

•  آالنتوئین: التهاب یکی از عوامل مهمی است که باعث ایجاد قرمزی و خارش می گردد. استفاده از آالنتوئین در این فرآورده به علت اثر قوی ضـد التهابی، باعث کاهش 
التهاب، قرمزی و خارش در محل شده و به بهبـود خراش های کوچک مخاط کمک می کند. 

•  دکسپانتنول: این ماده یک مرطوب کننده قوی بوده و به راحتی جذب می شود و اثر سوء شوینده ها بر روی محل را کاهش می دهد و باعث کاهش خارش و خشـکی 

محل می شود.

روش مصرف:

 ابتدا دست ها را بشویید، ناحیه تناسـلی را مرطوب کنید و مقدار کمی از ژل بهداشتی بانوان سینره را روی موضع اسـتفاده کنید و با آب ولرم بشـویید.

هشدار مصرف:

 فقط جهـت استـعـمال خارجـی

Feminine Intimate Gentle Wash

ژل بهداشـتی بانـوان



It extremely important to maintain personal and intimate hygiene not just to stay clean and feel fresh, but also to  prevent infections, bad odour, 

irritation, itching and other health hazards. Traditionally, soap and water are used to cleanse the intimate areas. Using soap to wash your 

intimate area is not recommended as it disrupts the natural vaginal �ora, which will, in turn, allow the harmful bacteria to grow rapidly.

An intimate wash is a solution formulated especially for women to cleanse the intimate areas. Intimate wash helps balance vaginal pH level, 

which in turn helps in preventing itchiness and bacterial infection in the vaginal area. It also supports the growth of good bacteria, Lactobacillus, 

which is important for a healthy vagina.

Cinere Feminine Intimate Gentle Wash is especially formulated for the needs of the sensitive intimate area. It is rich in calming and soothing 

organic extracts such as Jasmine, Lily, White orchid and Pomegranate. The delicate plants cleansing substances provide gentle cleansing action 

that do not disturb the pH value of the intimate area.

Cinere Feminine Intimate Gentle Wash is free of synthetic colors and allergic compounds such as Paraben, Thiazolidine, DMDM hydantoin and 

Phenoxyethanol that may cause allergic reactions. On the other hand, according to the average physiological pH for external genital area is a 

little more acidic than in other areas; Cinere Feminine Intimate Gentle Wash pH level is about 4.5. 

Cinere Feminine Intimate Gentle Wash contains:

•  Jasminum grandi�orum: Jasmine oil is known for its sweet, exotic fragrance. It is a skin-friendly essential oil that aids in healing wounds, 

moisturizing dry skin and clearing skin impurities. The antiseptic and moisturizing properties of Jasmine oil assists in killing microorganisms.

•  Lilium candidum extract: Lillium candidum L. extract is known to heal damaged and irritated skin and tissue. The chemical composition of 

bulbs (saponins and polysaccharides) gives the extract soothing, anti-in�ammatory and protective properties. The extract has also hydrating 

and emollient properties (polysaccharides). Soluble polysaccharides have a �lmogenic action on skin, which promotes skin hydration.

• White Orchid �ower extract: The orchids have often been called ‘the perfect plant for the skin’ simply because it contains calcium, 

magnesium and zinc which are all bene�cial to the skin. Not only does orchid oil moisture the skin it also boosts the skins immunity and soothes 

the skin. Orchid extract is touted as an effective moisturizer; this extract anthocyanins known for their antioxidant and anti-in�ammatory 

properties.

• Pomegranate extract: Punica Granatum (Pomegranate) extract is rich in ellagic acid; an antioxidant which may be responsible for 

anti-in�ammatory activities. The anti-bacterial and anti-fungal effects may also be protective against infections and in�ammation.

•  Allantoin: Allantoin helps to soften and protect while actively soothing skin. It also stimulates cell regeneration promoting healthy skin. It 

has the ability to help heal the skin and stimulate the growth of healthy tissue.

• Dexpanthenol: Dexpanthenol acts like a moisturizer, improving stratum corneum hydration, reducing transepidermal water loss and 

maintaining skin softness and elasticity. 

How to use:

After washing your hands, wet the external part of vaginal area. Apply a small quantity of Cinere Feminine Intimate Gentle Wash to cleanse the 

intimate area and carefully rinse with water.

Caution: 

For external use only.
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Feminine Intimate Gentle Wash


