
KEWANITAANMU CIRI WANITA MU SEUTUHNYA 

Bagian kewanitaan atau Miss V  merupakan bagian yang vital bagi kita ya girls sebagai wanita seutuhnya, 

dan kesehatan bagian kewanitaan merupakan keinginan bagi semua wanita. Makanya girls sebagai 

wanita kita gak boleh cuek ya sama bagian vital kita, agar kesehatan tubuh kita juga tetap terjaga. 

Karena kewanitaan kita adalah bagian yang sensitive maka jika kita tidak menjaga kebersihannya, 

berbagai penyakit akan datang menyerang. Namun masih banyak juga wanita yang kurang peduli akan 

kesehatan dan kebersihan dari kewanitaannya, bisa dikarenakan minimnya pengetahuan maupun belum 

dapat mengenali bagaimana ciri kewanitaan yang sehat serta cara merawat vagina yang baik yang 

benar. 

Nah, kalian harus tahu girls ciri-ciri kewanitaan yang sehat, agar kalian bisa perhatikan apakah 

kewanitaan kalian sehat atau butuh perhatian khusus. Check this out girls. 

Pertama. Kalau kalian berfikir kewanitaan kalian harus wangi seperti di taman bunga, kalian salah girls. 

Menurut Sara Gottfried,M.D – Founder and Medical Doctor of Gottfried Center, Oakland, California – 

banyak wanita yang melakukan berbagai cara untuk menghilangkan bau di miss V. Gottfried 

menambahkan usaha para wanita untuk mengharumkan miss V-nya dengan produk khusus kewanitaan 

100% tidak dibenarkan dan tidak salah 100% juga girls. Produk tersebut bisa digunakan ketika kalian 

sangat berkeringat dan ingin merasa lebih segar. Namun pemakaian berlebihan justru dapat mengurangi 

keasaman dan bakteri yang hidup untuk melembabkan dan melindungi kewanitaan dari bakteri asing 

yang masuk ke kewanitaan. 

 

Miss V wangi via pondokibu.com 

Kedua. Bau kewanitaan tergantung pada makanan yang dikonsumsi, banyaknya aktivitas, berhubungan 

intim, menstruasi dan tentu saja kebersihan yang selalu dijaga. pH balance pada kewanitaan juga 

memengaruhi baunya. Ketika sebelum dan sesudah menstruasi selalu ada perubahan dari kadar bau. Hal 

ini dikarenakan saat menstruasi keasaman kita lebih tinggi dan akan berubah kadarnya ketika selesai 

menstruasi. Hal ini normal dan sangat wajar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya girls. 

http://pondokibu.com/atasi-masalah-kewanitaan-dengan-suplemen-herbal.html


 

Bau kewanitaan via palembang.tribunnews.com 

Ketiga. Bagaimana kalian bisa tahu bahwa pH kewanitaan kalian masih bagus? Sara Gottfried 

menyarankan kalian bisa pergi ke apotek kemudian belilah kertas pH untuk mengecek pH di kewanitaan 

kalian, jika hasil pH antara 4 – 4.7, maka kalian dalam kondisi yang baik. Namun jika diatas angka 

tersebut dan masih jauh dari tanggal menstruasi, mungkin ada yang bermasalah dari kewanitaan kalian 

girls. Jika warna keputihan kalian masih putih dan sedikit kuning, maka masih bisa dikatakan keputihan 

yang normal. Namun jika warnanya menjadi abu-abu atau kehijauan, maka kalian harus segera 

memeriksakan ke dokter ya girls. 

 

pH miss V via sehatinia.blogspot.com 

Itu girls beberapa ciri kewanitaan yang sehat dan bersih. Nah untuk menjaga kebersihan kewanitaan 

kalian gak perlu menggunakan produk khusus kewanitaan yang dicampur dengan wewangian girls. 

Cukup bersihkan dengan air bersih dan mengalir dari arah depan ke belakang miss V. Tetap jaga 

kewanitaan mu ya girls, karena itu ciri wanita mu sesungguhnya. 

 

http://palembang.tribunnews.com/2011/10/03/cukur-rambut-di-daerah-kewanitaan-tingkatkan-libido-pria
http://sehatinia.blogspot.com/2016/01/cara-memutihkan-daerah-kewanitaan.html

