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Bambino Rodzina kojący żel do higieny intymnej 400 ml
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 ml

Postać Żele

Producent NIVEA POLSKA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Kojący żel do higieny intymnej to łagodny kosmetyk do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic intymnych. Działa kojąco na drobne
otarcia i zaczerwienienia oraz łagodzi podrażnienia i i przynosi ulgę w dyskomforcie takim jak uczucie swędzenia i pieczenia okolic
intymnych. Wspomaga regenerację podrażnionych i zaczerwienionych miejsc, równocześnie neutralizując nieprzyjemny zapach.
Nawilża okolice intymne już od pierwszej aplikacji. Jest to hiperdelikatny kosmetyk, odpowiedni dla skóry wrażliwej i atopowej o pH
neutralnym dla skóry. Zawiera kroplę legendarnej oliwki Bambino oraz ekstrakt z nagietka lekarskiego. Przebadany dermatologicznie i
ginekologicznie

Cechy

przeznaczony dla całej rodziny, dzieci powyżej 3 roku życia i dorosłych może być stosowany w każdym wieku, przy potrzebie
odświeżenia przed i po korzystaniu z basenu, podczas podróży, po depilacji miejsc intymnych działa kojąco na drobne otarcia i
zaczerwienienia skutecznie likwiduje nieprzyjemne zapachy hiperdelikatny pH neutralne dla miejsc intymnych może być
stosowany u osób ze skórą normalną, suchą, wrażliwą, alergiczną, atopową, skłonną do podrażnień bezpieczeństwo i
skuteczność potwierdzone w badaniach aplikacyjnych, dermatologicznych i ginekologicznych wymyślony i wyprodukowany w
Polsce

Składniki
Aqua, Sodium Myreth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Chloride, Sodium Cocoamphoacetate, Lactic Acid, Panthenol,
Pantolactone, Allantoin, Calendula Officinalis Flower Extract, Glucose, Sodium Lactate, Glycine Soja Oil, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate,
Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum.

Stosowanie
Niewielką ilością żelu umyć intymne części ciała, następnie dokładnie spłukać wodą.||title:Sposób użycia

Ważne
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Product ID: 95836

Zawartość opakowania
400

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