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Nelly De Vuyst 

Bio|Femme
Перша колекція засобів жіночої гігієни, розроблена гінекологами, 
сертифікована COSMOS® Organic by ECOCERT® GREENLIFE.

Nelly De Vuyst Bio|Femme - це повний спектр засобів по догляду за інтимною 
зоною жінок будь-якого віку. Підтримує рН-баланс і допомагає зміцнити 
інтимну зону. Ідеально підходить для полегшення відчуття дискомфорту та 
кандидозу. Також рекомендується жінкам, які прагнуть зберегти баланс, 
гігієну та пружність ніжної шкіри інтимної жіночої зони.

Колекція Nelly De Vuyst Bio|Femme веган, не містить барвники, парабени, 
алкоголь, силікон, мінеральні масла, ПЕГі, ГМО, глютен та не тестується 
на тваринах.



!
ОЧИЩАЮЧА ПІНА
Ніжна, ультра-м'яка очищаюча піна, 
спеціально розроблена для 
щоденної жіночої гігієни.
Комбінація бактеріостатичних 
властивостей ефірного масла 
чайного дерева в синергії з 
протигрибковими  
характеристиками порошку 
квасцевого каменю, підтримує 
баланс інтимної мікрофлори та 
забезпечує відчуття свіжості на 
цілий день.
Основні інгредієнти: ефірне масло чайного 
дерева, алое вера, порошок квасцевого каменю, 
глюкозид какао, аргінін.

УКРІПЛЮЮЧИЙ 
ТОНЕР
Ультрам'який безспиртовий тонер, 
на основі натуральних інгредієнтів, 
ідеально підходить для ніжного 
догляду за тканинами інтимної 
зони, які втратили пружність та 
еластичність 
(особливо після вагітності, пологів, 
та у період менопаузи).
Синергія органічних інгредієнтів 
допомагає підтримувати 
фізіологічний рівень зволоження та 
рН баланс кислотності піхви, 
одночасно зміцнюючи щільність 
тканин жіночої інтимної області.
Основні інгредієнти : алое вера, порошок 
квасцевого каменю, екстракт гамамелісу, 
екстракт баобабу, аргінін, саліцилова 
кислота. 

Формула базується на Алое 
Вера для відновлення 
фізіологічного рН інтимної зони

Комбінація засобів Очищаюча Піна та Укріплюючий Тонер 
розроблені для щоденної жіночої гігієни, відновлення корисної 
флори та профілактики сухості піхви
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Екстракт глоду відомий своїми 
протимікробними та 
протизапальними властивостями

УКРІПЛЮЮЧИЙ ГЕЛЬ
Ідеальний засіб по догляду за 
інтимною зоною жінок у період 
менопаузи або після вагітності.
Синергія органічних в'яжучих та 
укріплюючих інгредієнтів сприяє 
відновленню тонусу, еластичності 
та молодості шкіри інтимної 
області.
Основні інгредієнти:
алое вера, пудра квасцевого каменю, 
ірландський мох, екстракт глоду*, аргінін, 
полісахариди.

ЗОН КОНТРОЛЬ
Спеціально розроблена формула для 
лікування вагінальних дріжджових 
інфекцій максимум за 3 дні.
Протигрибкові та протизапальні 
органік інгредієнти препарату 
допомагають ефективно 
збалансувати мікрофлору, зняти 
свербіж, почервоніння, печіння та 
відчуття дискомфорту викликане 
бактерією Candida Albicans.
Основні інгредієнти:
екстракт глоду, бікарбонат натрію, 

саліцилова кислота.
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Зон Контроль допомагає зменшити 
свербіж, печіння та відчуття 
дискомфорту, викликані дріжджами 
та грибами*

*Ефективність підтверджена 
лабораторним тестуванням.day

cure3



рН ЗАСПОКІЙЛИВИЙ 
ГЕЛЬ
Спеціально розроблений препарат 
по догляду за інтимною зоною, 
схильною до дискомфорту через 
сухість, зуд та свербіння.

Високий вміст пребіотиків* 
допомагає підтримувати баланс 
корисної мікрофлори, забезпечує 
чистоту, свіжість та здоров'я в 
повсякденному житті. 

Основні інгредієнти:
алое вера, екстракт ромашки, гіалуронова 
кислота, пуллулан, екстракт баобаба, інулін, 
олігосахарид альфа-глюкан.

*Екстракт цикорію, один з основних 
інгредієнтів засобу пригнічує 
розмноження та активність умовно-
патогенних бактерій

ГЕЛЬ ДЛЯ 
ВІДНОВЛЕННЯ рН 
БАЛАНСУ
Засіб призначений для 
профілактики рецидиву дріжджових 
інфекцій викликаних бактеріями 
Candida Albicans.
Комбінація органік молочної 
кислоти та пребіотиків допомагає 
відновити фізіологічний ph та 
баланс мікрофлори інтимної 
жіночої області, захищаючи від 
зовнішніх інфекцій.
Основні інгредієнти:
алое вера, молочна кислота, інулін*, 
олігосахарид альфа-глюкан.

Пребіотики забезпечують 
баланс лактобацил мікрофлори 
піхви
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Натуральний лубрикант без 
вмісту мінерального масла 
та силікону

Oil
FREE!

ЛУБРИКАНТ
Натуральний лубрикант який 
ідеально підходить для зниження 
почуття дискомфорту пов'язаного з 
сухістю слизової оболонки інтимної 
зони. Призначений для жінок у 
стадії перед- та менопаузи.
Інгредієнтний склад лубриканту 
зволожує, пом'якшує, забезпечує 
миттєвий комфорт та баланс 
вологи.
Натуральний та гіпоалергенний, 
гель сумісний з усіма засобами 
контрацепції. 
Основні інгредієнти: 
алое вера, ірландський мох, 
полісахариди.

РЕГЕНЕРУЮЧА 
СИРОВАТКА
Комплекс унікальних зволожуючих 
та регенеруючих ефірних масел 
спрямованих на зниження екстра 
сухості на ділянках шкіри обличчя, 
тіла, для лікування ламкості нігтів 
та сухого, пошкодженого волосся.
Запобігає порушенню балансу 
мікрофлори інтимної зони в період 
менопаузи.
Основні інгредієнти:
ефірне масло примули, ефірне масло чайного 
дерева, ефірне масло сосни, ефірне масло 
пальмарози, ефірне масло герані, ефірне масло 
чебрецю, вітамін Е.

Масло примули вечірньої відоме 
своїми відновлюючими та 
протизапальними властивостями 
для шкіри
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Заспокоює роздратування, 
викликане видаленням волосся, 
допомагає профілактикувати 
вростання волосся

КОМПЛЕКС ПРОТИ 
ВРОСТАННЯ ВОЛОССЯ
Пост-депіляційний засіб, 
розроблений для використання 
після процедури видалення волосся 
воском, лазером або гоління 
бритвою. Дана формула 
рекомендується для профілактики 
врослого волосся, фолікуліту та 
запобігає появі висипань на шкірі.
Основні інгредієнти:
ефірне масло чайного дерева, тигрове масло, 
ефірне масло чебрецю, ефірне масло шавлії, 
ефірне масло лаванди, ефірне масло зрілого 
анісу, ефірне масло магнолії, вітамін Е.

ЗАСПОКІЙЛИВА 
МАСКА
Засіб пост-депіляційного догляду за 
зоною бікіні та шкірою, схильною до 
вростання волосся або фолікуліту.
Заспокійливі та антибактеріальні 
органік інгредієнти запобігають 
появі свербіжу та висипань, 
забезпечують максимальний 
комфорт шкірі після процедури 
видалення волосся будь-якими 
методами.
Основні інгредієнти:
алое вера, екстракт зеленого чаю, екстракт 
ромашки, екстракт календули, каолін, 
порошок квасцевого каменю, силікагель, 
ірландський мох*, ефірні масла зеленої та 
перцевої м'яти, ефірне масло фенхеля.

Червоні водорості відомі своєю 
зволожуючою та заспокійливою 
дією на шкіру
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рН в нормі
Концентрація
дріжджів 

pH

КИСЛЕ 3.6 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 6.1   ЛУЖНЕ

3.8 4.1

Мій рН
Здорова вагінальна флора 
(мікробіота) має природні 

властивості самоочищення та 
захисту від інфекцій (дріжджів) і 

бактерій.
Використання мила або будь-яких 

агресивних хімікатів, не 
призначених для інтимної зони, 

призводить до дисбалансу 
природного pH піхви та може 

призвести до інфекцій і подразнень.
Здоровий і збалансований 

вагінальний pH є помірно кислим 
і коливається у діапазоні 

від pH 3,8 до рН 4,1

Зон Контроль

Якщо ваш вагінальний pH 4,2 або вище, 
вам слід використовувати Зон Контроль, 
та Гель для Відновлення Балансу рН або 
Заспокійливий Гель.

pH !
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Жіноче здоров'я, гарне самопочуття та 
баланс мікрофлори інтимної зони 
важливі на всіх етапах життя жінки.!



Домашня програма:
Інтимний жіночий догляд

УКРІПЛЕННЯ СУХІСТЬ

ВРОСТАННЯ ВОЛОССЯ БАЛАНС pH

ЧУТЛИВІСТЬ

ІНТИМНІ СТОСУНКИ

 Очищаюча Піна
 Укріплюючий Тонер
 Укріплюючий Гель
 Заспокійлива Маска

 Очищаюча Піна


    

Регенеруюча Сироватка ) 
Гель для Відновлення pH 
Балансу або pH Заспокійливий 
Гель

 Очищаюча Піна
 pH Заспокійливий Гель

 Очищаюча Піна
 Укріплюючий Тонер
 Комплекс проти 

вростання волосся
 Заспокійлива Маска

 Очищаюча Піна
 Зон Контроль

(1-3 дні вранці та перед сном) 
Гель для Відновлення pH 
Балансу
або pH Заспокійливий Гель

 Лубрикант


   

Очищаюча Піна
Гель для Відновлення 
pH Балансу або
pH Заспокійливий Гель








Ексклюзивний імпортер дерматокосмецевтики Nelly De Vuyst® в Україні - Complete SPA LLC (ТОВ Компліт СПА) 
completespa.biz

BIO|FEMME

ndvua.com

Сертифікована COSMOS ORGANIC 
Ecocert Greenlife згідно зі стандартами 

COSMOS доступними на сайті: 
COSMOS.ecocert.com




