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AA Intymna Natural bioaktywny płyn do higieny intymnej 300
ml
 

Cena: 14,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Żele

Producent OCEANIC

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Lactic Acid, salvia officinalis leaf extract, Bisabolol, Sodium Caproyl/Lauroyl
Lactylate, Polyglyceryl-4 Caprate; Triethyl Citrate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

Charakterystyka

Hipoalergiczny płyn do codziennego mycia i pielęgnacji okolic intymnych, polecany szczególnie osobom ze skłonnością do
podrażnień, a także kobietom w ciąży i w okresie okołoporodowym.
Opracowany przy współpracy z lekarzami specjalistami z dziedziny ginekologii, dermatologii i alergologii.
Uzyskał pozytywną Ocenę Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Ekologiczna formuła opiera swoje działanie na 95% składników pochodzenia naturalnego.
Certyfikat ECOCERT potwierdza, że produkcja płynu odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska a surowce użyte w jego
składzie podlegają rygorystycznej kontroli jakości i bezpieczeństwa.
Kwas mlekowy przywraca odpowiednie pH okolic intymnych; wzmacnia naturalną barierę błon śluzowych i zmniejsza
częstotliwość występowania infekcji intymnych, wpierając ochronę przeciwzapalną. Poprawia stopień nawilżenia skóry,
eliminując uczucie dyskomfortu.
Szałwia wpływa korzystnie na stan skóry, koi i łagodzi podrażnienia, skutecznie redukując uczucie świądu i pieczenia oraz
zmniejszając nieprzyjemne uczucie wywołane suchością Posiada doskonałe właściwości oczyszczające i odświeżające.
Hipoalergiczny płyn do codziennego mycia i pielęgnacji okolic intymnych, polecany szczególnie osobom ze skłonnością do
podrażnień, a także kobietom w ciąży i w okresie okołoporodowym.

Stosowanie
Niewielką ilością płynu myć zewnętrzne, intymne części ciała. Następnie spłukać obficie wodą.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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