HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Gel vệ sinh hằng ngày RosyCare
Thành phần: Nước khử khoáng (Demineralized water), Nước hoa hồng Damascene hữu cơ
(Organic Rosa Damascene Flower water), AMPHOSOL® CG-UN (Cocamido propylbetain),
TEPAN-MILD® LSB Natri lauryl sulfoacetate và Dinatri laureth sulfosuccinate, Giấm táo (Apple
cider vinegar), Glycerin, Tocopherol, Alpha-glucan oligosaccharide (Microbiota protecting inducer
active ingredient, prebiotic), Lô hội (Aloe Vera), Axit lactic, Bio saccharide gum-1, Keltrol CG –
SFT (CP kelco) Chất tạo gel.
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 150ml hoặc 250ml.
Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Công dụng:
Dưỡng ẩm, chống viêm tự nhiên với công thức dưỡng ẩm cải tiến, nhẹ nhàng và thân thiện giúp làm
sạch vùng kín một cách nhẹ nhàng, không gây khô và mang lại cảm giác tươi mát dễ chịu.
Nước hoa hồng Damascene hữu cơ giúp hydrat hóa bề mặt, làm sạch tự nhiên và hỗ trợ chống viêm
tự nhiên giúp loại bỏ tình trạng khô, kích ứng và khó chịu.
Glycerin, tinh chất lô hội giúp giữ ẩm, phục hồi độ đàn hồi tự nhiên cho bề mặt vùng kín, giảm
khô rát khó chịu.
Hỗ trợ tái thiết lập sự cân bằng tự nhiên của hệ vi khuẩn có lợi. Các tác nhân sinh học như mảng
sinh học giúp bảo vệ và kích thích hệ vi sinh vật biểu bì tự nhiên đồng thời ức chế sự phát triển của
vi khuẩn có hại.
Chiết xuất giấm táo tự nhiên kết hợp với axit lactic giúp hỗ trợ vi khuẩn có lợi, không ảnh hưởng
đến chất lượng môi trường axit tự nhiên của vùng kín, từ đó giúp cân bằng độ pH, hỗ trợ giảm viêm
nhiễm nấm ngứa vùng kín.
Đối tượng sử dụng:
Dùng vệ sinh hàng ngày cho các đối tượng: phụ nữ, nam giới, thanh thiếu niên, trẻ em.
Dùng cho phụ nữ bị bệnh phụ khoa, khí hư hôi tanh, khô rát âm đạo, trong thời kỳ ra nhiều huyết
trắng, thời kỳ kinh nguyệt, mang thai và sau khi sinh; dùng cho nam giới bị viêm nhiễm nam
khoa.
Dùng trước và sau khi quan hệ tình dục: giúp làm sạch, giảm khô rát, khử mùi hôi và tạo hương
thơm dịu nhẹ khi quan hệ tình dục.
Hướng dẫn sử dụng:
Sử dụng hàng ngày: Rửa sạch vùng kín bằng nước sạch. Lấy một lượng nhỏ ra tay. Massage nhẹ
nhàng vùng kín trong vòng 01 phút. Rửa sạch bằng nước và lau khô.
Bảo quản:
Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp và nguồn nhiệt.
Sản xuất tại: VenusRoses Labsolutions Ltd.
Địa chỉ: 1680 Sofia, 48 Gotze Delchev, Blvd., office 5 Bulgaria.
Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ ATLANTIC.
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Housinco Phùng Khoang, Khu Đô Thị mới Phùng Khoang, Phường Trung
Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

