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Bioxsine żel do higieny intymnej dla kobiet 200 ml
 

Cena: 18,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Żele

Producent BIOTA LABORATORIES

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Higiena okolicy pochwy jest ważną częścią zdrowia kobiet. Z różnych przyczyn może dojść do zaburzenia prawidłowej flory
pochwy i utraty bakterii kwasu mlekowego. Zła higiena pochwy, gdy nie jest odpowiednio pielęgnowana, zwiększa skłonność do
wielu chorób i powoduje niską jakość życia
CO TO JEST pH?

pH to wartość określająca kwaśny lub zasadowy charakter roztworów. Niskie wartości są kwaśne, a pH wyższe niż 7 jest
uważane za zasadowe. Wartość pH 7 dotyczy warunków neutralnych. Zdrowa skóra jest lekko kwaśna i ma pH około 5,5

Żel awiera naturalne składniki z ECOCERT, co zapewnia prawidłową higienę i pomaga chronić naturalną florę bakteryjną.
Zapewnia prawidłowe pH pochwy.

Probiotyki i kwas mlekowy: Pomaga chronić pH i naturalną florę okolicy pochwy.
Olejek z drzewa herbacianego: naturalne działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne okolic
intymnych.
Alantoina i Bisabolol: Nawilża i zmiękcza. Odpowiedni dla wrażliwej skóry.

Zawiera surowce z certyfikatem EcoCert
Chroni naturalną florę bakteryjną pochwy i tworzy naturalną barierę.
Wartość pH jest odpowiednia dla okolicy pochwy. Dzięki formule pH 3,8 chroni mikroflorę okolicy intymnej przed niepożądanymi
bakteriami i grzybami.
Aktywne składniki zapewniają higienę i świeżość. Zapewnia czystość przez cały dzień.
Testowany dermatologicznie pod kontrolą ginekologów.
Odpowiedni dla skóry wrażliwej.
Posiada certyfikat Halal.
Nie zawiera niklu.
Nie zawiera mydła, zasad, parabenów, ftalanów i alergenów.

Stosowanie

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/bioxsine-zel-do-higieny-intymnej-dla-kobiet-200-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Kilka kropli żelu nanieść na rękę i delikatnie oczyścić okolice intymne.

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