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Nya ellen ger kvinnor i aktiva åldrar ett skönare underliv:

Slipp klåda och illaluktande
flytningar med probiotisk tampong.
Illaluktande flytningar, klåda, svampinfektioner och sveda är vanliga underlivsbesvär hos
kvinnor i aktiva åldrar. Men med hjälp från nyttiga bakterier, probiotika, som finns i ellen,
kan man återställa slidans bakteriebalans. Nu relanseras den probiotiska tampongen ellen
på den svenska marknaden, i en ny färgstark och praktisk förpackning.
Antibiotikabehandling, tajta kläder, överdriven underlivshygien, ett intensivt sexliv och
cykelträning är alla faktorer som kan påfresta underlivet och rubba balansen. Bakteriell obalans i
underlivet, så kallad bakteriell vaginos och svampinfektioner (candida albicans) är ganska lätta att
bli av med, men de skapar ändå en hel del obehag såsom klåda och illaluktande flytningar.
Behandlingen i sig kan också bidra till att skapa ytterligare obalans i slidan och ibland kan kroppen
behöva hjälp med att återfå balansen. ellen probiotiska tamponger kan hjälpa till att stoppa
problemen – ofta innan de ens uppstått.
Kliniska studier visar att ellen kan bidra till att påverka bakteriefloran i kvinnans slida positivt.
ellen innehåller en kärna av de kroppsegna probiotiska bakterierna Lacto Naturel (LN) som
frisätts inne i kroppen när tampongen är på plats.
”ellen är ett unikt sätt att behålla bakteriefloran i slidan i balans, mensskyddet får man på köpet”,
säger Karin Ringqvist Mattsson, leg apotekare på Baltex AB. ”En balanserad och hälsosam
bakterieflora i slidan gör det svårare för ”dåliga” bakterier att få fäste”, fortsätter hon.
ellen probiotiska tamponger finns i tre olika storlekar, är lätta att bära med sig och är
vakuumförpackade för bästa hållbarhet. Finns att köpa på apotek och i hälsobutiker. Pris cirka 7999:-.
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Om ellen
ellen - 2 produkter i 1
 Probiotika för underlivet
 Menstruationsskydd
ellen probiotiska tamponger är utvecklade för kvinnors underlivshälsa och är ett resultat av många
års forskning inom gynekologi, mikrobiologi och biokemi. Varje tampong innehåller ett komplex
av tre olika kroppsegna probiotiska bakterier som kallas Lacto Naturel (LN), och som frisätts inne
i kroppen när tampongen är på plats. Det kan vara en fördel att tillföra flera olika probiotiska
bakterier eftersom kvinnor kan ha en skiftande underlivsflora.
ellen kan användas vid varje menstruation i förebyggande syfte eller som en kur under minst tre
menstruationer i de perioder då man har bekymmer, till exempel efter antibiotikabehandling eller
behandling för svampinfektion. ellen bör endast användas vid menstruation, precis som en vanlig
tampong.

Kliniska studier – nyckelresultat
Kliniska studier visar att ellen kan bidra till att påverka bakteriefloran i kvinnans slida positivt. I en
studie ingick till exempel 95 kvinnor som nyligen behandlats med läkemedel för bakteriell vaginos
(antibiotika) eller svampinfektion (antimykotika) och därmed haft bekymmer beroende på
bakteriell obalans i slidan. De behandlades med LN i fem dagar vardera.
Studien visar att de probiotiska bakterierna i ellen etablerade sig väl och fanns kvar i slidan hos 89
procent av kvinnorna 2-3 dagar efter att de administrerats. Efter ytterligare en menstruationscykel
återfanns bakterier från minst en av stammarna i bakteriefloran hos 53 procent av de behandlade
kvinnorna och hos knappt 10 procent fanns de kvar 6 månader efter den ursprungliga
behandlingen. Kvinnorna i gruppen som behandlades med LN hade dessutom mindre problem
med illaluktande flytningar 2-3 dagar efter behandlingen än kvinnorna i kontrollgruppen.

Om underlivet
Mjölksyrabakterier finns normalt i underlivet och är grunden till en sund underlivshälsa. Med en
balanserad och hälsosam bakterieflora och med ett jämnt pH-värde minskar risken för obehag.
När allt fungerar som det ska växer mjölksyrabakterierna i slidan till sig på egen hand och
producerar samtidigt mjölksyra som gör att miljön blir sur med ett pH på 3,8–4,2. Denna sura
miljö gör att patogener (elakartade bakterier och svamp som t ex cancida albicans) inte kan växa
till och det är därför viktigt att den bibehålls. Antibiotikabehandling, överväxt av svampbakterier,
tajta kläder, överdriven underlivshygien, byte av sexpartner, ett intensivt sexliv och cykelträning är
alla faktorer som kan påfresta underlivet och rubba balansen.
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