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Iladian żel do higieny intymnej 180 ml
 

Cena: 12,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 180 ml

Postać Żele

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Iladian Żel do Higieny Intymnej jest produktem hipoalergicznym, który w swoim składzie nie ma alergizujących parabenów,
barwników czy SLS. Produkt ma delikatne substancje myjące i składniki pochodzenia naturalnego, które nie podrażniają wrażliwej skóry
okolic intymnych, a przy tym pielęgnują je i chronią przed podrażnieniami i infekcjami.

Na co jest Iladian Żel do Higieny Intymnej? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienne mycie oraz pielęgnacja okolic
intymnych. Te nie powinny być myte zwykłymi wysuszającymi mydłami czy kosmetykami z detergentami i podrażniającymi
substancjami – wymagają one szczególnej pielęgnacji i troski o odpowiednie pH skóry. Produkt zapewnia okolicom intymnym ochronę
przed podrażnieniami oraz szkodliwym działaniem mikroorganizmów chorobotwórczych. Będzie odpowiedni do pielęgnacji okolic
intymnych szczególnie w sytuacjach, gdy wymagają one dodatkowego wsparcia. W składzie żelu znaleźć można między innymi wyciąg
z żurawiny oraz wyciąg z lukrecji. Składniki aktywne żelu mają właściwości przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe oraz antybakteryjne,
dzięki czemu redukują dyskomfort towarzyszący upławom, a oprócz tego pomagają walczyć z nieprzyjemnym zapachem. W składzie
produktu znaleźć można również aloes, który nawilża skórę i wspiera jej regenerację. W formule znajduje się też kwas mlekowy, który
pomaga w utrzymaniu odpowiedniego pH skóry okolic intymnych. Wśród składników jest też prebiotyk, który ma właściwości korzystnie
wpływające na naturalną mikroflorę okolic intymnych.

W opakowaniu znajduje się 180 ml Iladian Żel do Higieny Intymnej. W skład produktu wchodzą składniki, które nie tylko dokładnie myją i
pielęgnują okolice intymne oraz dbając o ich odpowiednie nawilżenie, regenerację i utrzymanie prawidłowego pH, ale również wykazują
działanie przeciwgrzybicze, antybakteryjne oraz przeciwwirusowe. Mowa między innymi o zawartości wyciągu z lukrecji i wyciągu z
żurawiny, a także o prebiotyku oraz kwasie mlekowym, a oprócz tego o aloesie. Kosmetyk należy stosować zgodnie z zaleceniami
producenta. Jak korzystać z kosmetyku Iladian Żel do Higieny Intymnej? Produkt jest przeznaczony do codziennego stosowania.
Należy korzystać z niego w celu mycia i pielęgnacji miejsc intymnych, zastępując nim zwykłe mydła i preparaty zawierające w składzie
detergenty. Wyrób może być stosowany przy każdym myciu i podmywaniu okolic intymnych. W czasie korzystania z produktu należy
uważać, aby nie miał on kontaktu z oczami.

Kosmetyk Iladian Żel do Higieny Intymnej jest wyrobem hipoalergicznym, który choć jest delikatny dla wrażliwej skóry, to ma jednak
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również przeciwwskazania. Nie należy z niego korzystać w przypadku nadwrażliwości na choć jeden z jego składników. Jeżeli po
zastosowaniu kosmetyku pacjent zaobserwuje u siebie objawy nadwrażliwości na produkt, powinien zrezygnować z jego dalszego
stosowania i skonsultować się z lekarzem. Kosmetyk jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego i jedynie w ten sposób
należy z niego korzystać.

Opis
iladian żel
iladian to hipoalergiczny żel przeznaczony zarówno do ochrony przed szkodliwymi mikroorganizmami oraz podrażnieniami, jak i do
pielęgnacji stref intymnych w sytuacjach wymagających dodatkowego wsparcia. Składniki zawarte w żelu iladian działające
antybakteryjnie (wyciągi z żurawiny i lukrecji), pomagają wyeliminować dyskomfort związany z upławami - uczuciem swędzenia i
nieprzyjemnym zapachem. Dodatkowo kompozycja została wzbogacona o prebiotyk, stymulujący korzystną mikroflorę skóry oraz o
kwas mlekowy utrzymujący właściwe pH.

Produkt hipoalergiczny, tj. opracowany w celu zminimalizowania ryzyka reakcji alergicznych.
Zawiera składniki pochodzenia naturalnego, tj. wyciąg z żurawiny, wyciąg z lukrecji, prebiotyk.

Cechy

kosmetyk hipoalergiczny
ponad 92 % składników pochodzenia naturalnego
kompleksowa ochrona
chroni strefy intymne
łagodzi podrażnienia
pomaga utrzymać prawidłowe pH

Składniki
Aqua, Glycerin, Coco-Glucoside, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Glycerin / Glycyrrhiza Glabra Root Extract, PEG-4 Rapeseedamide, Alpha-
Glucan Oligosaccharide, Glycerin / Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Sodium Benzoate, Lactic Acid, Parfum

Stosowanie
Sposób użycia: Żel o przyjemnym, delikatnym zapachu, przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji okolic intymnych. Nie
stosować w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
180

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