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Bambino Rodzinny Ochronny żel do higieny intymnej 400 ml
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 ml

Postać Żele

Producent NIVEA POLSKA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Ochronny żel do higieny intymnej znanej marki Bambino to kosmetyk przeznaczony do stosowania zarówno przez dorosłych, jak i
dzieci, które ukończyły 3. rok życia. Świetnie sprawdza się w codziennym użyciu oraz wówczas, gdy zachodzi szczególna potrzeba
odświeżenia okolic intymnych. Zaleca się więc stosowanie żelu do higieny intymnej: po wizycie w aquaparku lub na basenie, w podróży,
a także po zabiegu depilacji delikatnych, intymnych okolic.
Formuła Ochronnego żelu do higieny intymnej Bambino została tak opracowana, by zminimalizować ryzyko wystąpienia podrażnień lub
uczuleń. Kosmetyk jest więc odpowiedni także dla osób o skórze wrażliwej i delikatnej.

Charakterystyka
Ochronny żel do higieny intymnej Bambino został przebadany ginekologiczne i dermatologicznie. Kosmetyk wspiera mikrobiom okolic
intymnych (a więc m.in. ułatwia zachowanie właściwej flory bakteryjnej tych okolic). Dlatego też Ochronny żel do higieny intymnej
Bambino jest odpowiedni dla osób ze skłonnością do infekcji okolic intymnych. Kosmetyk wspiera utrzymanie naturalnego pH, koi
podrażnienia i nie wysusza delikatnej skóry.

Wszystko dzięki unikalnej formule, w której znajdują się takie substancje czynne jak:

● Kultowa już oliwka Bambino – niezwykle delikatna i łagodna dla skóry. Zawiera witaminę F, która nawilża skórę oraz chroni ją przed
utratą wody. Witamina F wspomaga także funkcje ochronne naskórka oraz hamuje transepidermalną utratę wody. Oliwka Bambino
zyskała pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz atest PZH.
● Kwas mlekowy (Lactic Acid) – hydroksykwas, który charakteryzuje się właściwościami nawilżającymi i antybakteryjnymi. Kwas
mlekowy wykazuje także działanie alkalizujące – zmniejsza poziom zakwaszenia okolic intymnych i w ten sposób przyczynia się do
zachowania właściwego poziomu pH tych okolic. Kwas mlekowy działa również keratolityczne, czyli złuszcza zrogowaciałą warstwę
naskórka, dzięki czemu wspomaga odnowę komórkową i prawidłowe funkcjonowanie skóry. Stosowanie preparatów zawierających
kwas mlekowy jest szczególnie polecane kobietom z zaburzeniami środowiska pochwy, po przebytej terapii lekami dopochwowymi,
wspomagająco w trakcie leczenia stanów zapalnych pochwy oraz w okresie okołomenopauzalnym.
● Alantoina (Allantoin) – substancja ta jest pochodną kwasu moczowego. Łagodzi podrażnienia skóry, jest hipoalergiczna i bezpieczna
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dla osób o skórze wrażliwej. Dodatek alantoiny w Ochronnym żelu do higieny intymnej Bambino sprawia, że kosmetyk nawilża
przesuszoną skórę, koi ją oraz delikatnie regeneruje (alantoina łagodzi uczucie świądu i pieczenia, zmniejsza widoczność zaczerwienień).
Substancja ta działa także przeciwzapalnie oraz przyspiesza gojenie się ran.
● Ekstrakt z kwiatów nagietka lekarskiego (Calendula Officinalis Flower Extract) – naturalna substancja zmiękczająca i nawilżająca skórę.
Ekstrakt z kwiatów nagietka działa bakteriobójczo, łagodzi podrażnienia i stany zapalne skóry oraz niweluje towarzyszące im uczucie
pieczenia. Nagietek zawiera m.in. kwas jabłkowy, seskwiterpeny (kalendyna), sole mineralne (z przewagą magnezu), witaminy i
substancje czynne.
● Gliceryna (Glycerin) – intensywnie nawilża, wygładza oraz uelastycznia naskórek. Przyspiesza także proces regeneracji skóry. Gliceryna
znana jest z właściwości wysoce higroskopijnych (dobrze absorbuje wodę).
● Delikatne substancje myjące (Sodium Myreth Sulfate) – Sodium Myreth Sulfate to jedna z najłagodniejszych substancji myjących. Jej
dodatek do Ochronnego żelu do higieny Intymnej Bambino sprawia, że skóra zostaje dokładnie, lecz niezwykle delikatnie, oczyszczona.

Stosowanie
Za pomocą pompki nabrać niewielką ilość Ochronnego  żelu do higieny Intymnej Bambino i dokładnie umyć okolice intymne. Obficie
spłukać wodą. Zaleca się stosowanie kosmetyku minimum 1-2 razy dziennie.

Składniki
Aqua, Sodium Myreth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Chloride, Sodium Cocoamphoacetate, Polysorbate 20, Glycine
Soja Oil, Lactic Acid, Allantoin, Calendula Officinalis Flower Extract, Glucose, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Tocopherol, Hydrogenated
Palm Glycerides Citrate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum.

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