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Iladian pregna żel do higieny intymnej 180 ml
 

Cena: 12,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 180 ml

Postać Żele

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
iladian pregna
W okresie ciąży oraz po porodzie, kobieta jest szczególnie narażona na podrażnienia, infekcje stref intymnych i hemoroidy. iladian
pregna nie tylko delikatnie myje, ale zawiera również składniki o działaniu antybakteryjnym (wyciąg z lukrecji) oraz stymulującym
korzystną mikroflorę skóry (prebiotyk). Ponadto, żel zawiera olej z owsa o właściwościach nawilżających i poprawiających
funkcjonowanie naturalnej bariery ochronnej skóry, zwiększający jej odporność na podrażnienia oraz kwas mlekowy odpowiedzialny za
utrzymanie właściwego pH.

Produkt hipoalergiczny, tj. opracowany w celu zminimalizowania ryzyka reakcji alergicznych.

Zawiera składniki pochodzenia naturalnego, tj. wyciąg z lukrecji, olej z owsa, prebiotyk.

Cechy

kosmetyk hipoalergiczny
ponad 92 % składników pochodzenia naturalnego
wyjątkowo delikatna formuła
chroni strefy intymne
działa nawilżająco
pomaga utrzymać prawidłowe pH

Składniki
Aqua, Glycerin, Coco-Glucoside, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Helianthus Annuus Seed Oil/Avena Sativa Kernel Extract,
Glycerin/Glycyrrhiza Glabra Root Extract, PEG-4 Rapeseedamide, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Parfum
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Stosowanie
Sposób użycia: Żel o przyjemnym, delikatnym zapachu, przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji okolic intymnych. Tylko do
użytku zewnętrznego. Nie stosować w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek składnik 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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

