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Iladian 40+ żel do higieny intymnej 180 ml
 

Cena: 16,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 180 ml

Postać Żele

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Iladian 40+ Żel do Higieny Intymnej w postaci żelu jest produktem hipoalergicznym, którego skład jest pozbawiony
barwników, uczulających parabenów oraz SLS, dzięki czemu jest delikatny dla wrażliwej skóry. Żel ma przyjemny zapach i można
korzystać z niego codziennie.

Na co jest Iladian 40+ Żel do Higieny Intymnej? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienne mycie oraz pielęgnacja okolic
intymnych. Kosmetyk jest szczególnie polecany kobietom w wieku powyżej 40. roku życia. Nie tylko delikatnie myje on okolice intymne,
ale również zapewnia im pielęgnację dostosowaną do potrzeb skóry w tym wieku. Dodatkowo Iladian 40+ Żel do Higieny Intymnej ma
działanie przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i antybakteryjne, dzięki czemu zapewnia ochronę przed infekcjami intymnymi. Kobiety po
40. roku życia mają większe ryzyko zanikania nabłonka pochwy, poza tym często zmagają się z nadmierną suchością okolic intymnych,
co jest przyczyną nie tylko dyskomfortu, ale również stanowi pierwszy krok do pojawiania się dokuczliwych podrażnień tych rejonów
ciała oraz do ich infekcji. Kosmetyk ma formułę dopasowaną do potrzeb pielęgnacyjnych okolic intymnych kobiet po 40. roku życia i
zapewnia im odpowiednie nawilżenie i odżywienie, a także wspomaga regenerację oraz chroni przed infekcjami.

W opakowaniu znajduje się 180 ml żelu Iladian 40+ Żel do Higieny Intymnej. W skład produktu wchodzi między innymi wyciąg z
żurawiny oraz olej z czarnuszki, które mają właściwości antybakteryjne, a przy tym działają na skórę nawilżająco i wspierają jej
regenerację. Oprócz tego w składzie kosmetyku można znaleźć wyciąg z soi, którego działanie polega na poprawie nawilżenia skóry oraz
jej jędrności, a w efekcie chroni okolice intymne przed zbyt szybkim starzeniem się. W składzie kosmetyku Iladian 40+ Żel do Higieny
Intymnej znajduje się również kwas mlekowy, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego pH skóry okolic intymnych.

W jaki sposób korzystać z żelu Iladian 40+ Żel do Higieny Intymnej? Kosmetyk jest przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji
okolic intymnych. Można z niego korzystać każdorazowo przy myciu się lub przy podmywaniu okolic intymnych. Zawsze należy
pilnować prawidłowego kierunku mycia okolic intymnych, co oznacza, że należy myć się od przodu w kierunku odbytu. Niedopilnowanie
tej zasady zwiększa ryzyko przeniesienia chorobotwórczych mikroorganizmów w okolice moczowo-płciowe.

Kosmetyk Iladian 40+ Żel do Higieny Intymnej jest delikatny dla wrażliwej skóry i hipoalergiczny, jednak ma również przeciwwskazania,
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więc nie każda kobieta powinna z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania kosmetyku jest nadwrażliwość na którykolwiek z
jego składników. Jeśli pacjentka skorzysta z kosmetyku, nie wiedząc o nadwrażliwości na jego składniki, a następnie zauważy u siebie
objawy alergii, powinna odstawić produkt i zasięgnąć porady lekarza. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego i
jedynie w ten sposób należy z niego korzystać.

Opis
iladian 40+
Żel przeznaczony jest dla kobiet po 40 roku życia. iladian 40+ intensywnie nawilża i wspomaga ochronę skóry okolic intymnych, chroniąc
ją przed suchością, uczuciem swędzenia oraz różnego rodzaju podrażnieniami. Zawiera wyciąg z żurawiny oraz olej z czarnuszki o
działaniu antybakteryjnym, wyciąg z soi, poprawiający jędrność skóry i chroniący przed efektami starzenia, a także kwas mlekowy, który
utrzymuje prawidłowy poziom pH. Żel bardzo skutecznie, ale i delikatnie oczyszcza miejsca intymne, pozostawiając długo utrzymującą
się świeżość i czystość.

Produkt hipoalergiczny, tj. opracowany w celu zminimalizowania ryzyka reakcji alergicznych.
Zawiera składniki pochodzenia naturalnego, tj. wyciąg z żurawiny, wyciąg z soi, olej z czarnuszki.

Cechy

kosmetyk hipoalergiczny
ponad 92 % składników pochodzenia naturalnego
wspomaga regenerację
chroni strefy intymne
działa nawilżająco
pomaga utrzymać prawidłowe pH

Składniki
Aqua, Glycerin, Coco-Glucoside, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Glycerin/Glycine Soja Seed Extract, PEG-4 Rapeseedamide, Xanthan Gum,
Nigella Sativa Seed Oil, Glycerin/Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Benzoate,
Lactic Acid, Parfum

Stosowanie
Sposób użycia: Żel o przyjemnym, delikatnym zapachu, przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji okolic intymnych. Nie
stosować w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
180

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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