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Farmona nivelazione - INTYMNE SOS I KOMFORT
nawilżający płyn ginekologiczny 250 ml
 

Cena: 9,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny do higieny intymnej

Producent FARMONA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Dbałość o właściwą higienę intymną stanowi istotny element dbania o nasze zdrowie.
Najważniejsza jest profilaktyka pozwalająca uniknąć tak częstych przypadłości jak infekcje, podrażnienia czy upławy, których
przyczyną niejednokrotnie są zaburzenia mikroflory bakteryjnej.
Podstawą są dobre preparaty do higieny osobistej.
Linia NIVELAZIONE INTYMNA stanowi odpowiedź na najnowszy, coraz bardziej popularny trend w kosmetyce – OCHRONA
MIKROBIOMU SKÓRY
NIVELAZIONE to znana, chętnie kupowana marka, dostępna na rynku od wielu lat, wyróżniona prestiżowymi nagrodami i
ciesząca się zaufaniem Klientów
Funkcjonalne opakowania i wydajne formuły
Skoncentrowane receptury o wielokierunkowym działaniu – produkty dostosowane do różnych potrzeb i rodzajów skóry,
przeznaczone nie tylko do codziennej pielęgnacji i ochrony miejsc intymnych, ale przede wszystkim niwelowania problemów.

Składniki
Składniki aktywne:

PRO-MICROBIOM KOMPLEX – tworzy niesprzyjające środowisko do namnażania się niekorzystnych mikroorganizmów
KWAS MLEKOWY – przywraca i pomaga utrzymać optymalne pH okolic intymnych
RUMIANEK – nawilża oraz koi podrażnienia, świąd i pieczenie

Charakterystyka

Delikatnie myje nie naruszając naturalnej warstwy ochronnej skóry.
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Skutecznie i długotrwale odświeża.
Zapewnia uczucie czystości przez cały dzień.
Doskonale nawilża, niwelując uczucie suchości i ściągnięcia.
Łagodzi podrażnienia miejsc intymnych i przyspiesza proces regeneracji naskórka.
Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.
Wspomaga naturalną mikroflorę i utrzymuje właściwe pH okolic intymnych.

Stosowanie
Niewielką ilość płynu nanieś na dłoń i delikatnie myj miejsca intymne. Następnie dokładnie spłucz czystą wodą.

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