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Iladian żel do higieny intymnej dla dziewczynek 150 ml
 

Cena: 12,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Żele

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Budowa stref intymnych dziewczynki przed pierwszą miesiączką

Budowa anatomiczna i histologiczna sromu i pochwy w okresie przed pokwitaniowym wpływa na to, że są one bardziej podatne
na infekcje bakteryjne. U dziewczynki-noworodka, pozostającego jeszcze pod wpływem estrogenów z okresu życia
wewnątrzmacicznego, odczyn pH pochwy po kolonizacji pałeczkami kwasotwórczymi jest kwaśny. W kolejnych miesiącach
życia dziewczynki poziom estrogenów stopniowo obniża się. W okresie tzw. ciszy estrogenowej, aż do okresu pokwitania, pH
zmienia swój odczyn na obojętny. Wówczas osiedla się mieszana flora bakteryjna złożona z ziarniaków i pałeczek. Wąskość
pochwy, przyleganie jej ścian, obecność błony dziewiczej, stanowią w tym okresie życia mechaniczną ochronę przy braku
obronnych mechanizmów związanych z brakiem pałeczek kwasotwórczych.
Również niski poziom estrogenów powoduje, iż przedsionek pochwy jest lekko zaczerwieniony, co można mylnie interpretować
jako obraz patologiczny. W okresie pokwitania (dojrzewania) wzrasta poziom estrogenów – nabłonek pochwy staje się grubszy.
Komórki zaczynają zawierać glikogen, co pozwala na rozwój pałeczek kwasu mlekowego i zapobiega osiedlaniu się
drobnoustrojów chorobotwórczych. Dopiero w późniejszym wieku u dojrzałej kobiety rozwijają się dalsze czynniki obronne.

Objawy infekcji intymnej:

świąd i pieczenie okolic intymnych (dziewczynka często się drapie i dotyka)
ból
obrzmienie skóry zewnętrznych narządów płciowych
okolice krocza pokryte pęcherzykami lub kostkami
nieprawidłowa wydzielina z pochwy (o zmienionym kolorze i brzydkim zapachu)

Dziewczynki mają niezwykle delikatną skórę. Naskórek jest wrażliwy, przez co podatny na mikrouszkodzenia, urazy i nawet najmniejsza
infekcja może doprowadzić do wystąpienia stanu zapalnego. Strefy intymne małej kobietki nie posiadają ochrony w postaci owłosienia
łonowego i kwaśnego odczynu pH. Dlatego istotne jest aby już od najmłodszych lat zadbać o prawidłową higienę i wyrobić nawyk
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właściwej pielęgnacji stref intymnych.

Charakterystyka

Iladian dla dziewczynek to hipoalergiczny bąbelkowy żel do higieny intymnej, który odpowiada na potrzeby dziewczynek.
Delikatnie oczyszcza i pielęgnuje strefy intymne, optymalnie je przy tym nawilżając i chroniąc przed podrażnieniami. Formuła
łagodzi zaczerwienienie i uczucie swędzenia, przynosząc komfort podrażnionej skórze.
Zawarty w składzie żelu olej z owsa nawilża i poprawia funkcjonowanie naturalnej bariery ochronnej skóry. Alantoina wspomaga
regenerację miejsc szczególnie potrzebujących wsparcia i wraz z bisabololem wykazuje działanie kojące i łagodzące
podrażnienia. Dodatek kwasu mlekowego pomaga utrzymać prawidłowe pH, wspierając naturalną mikroflorę bakteryjną.
Żel do higieny intymnej od 3 roku życia do pierwszej menstruacji

specjalnie dobrana formuła
delikatnie myje
chroni przed podrażnieniami
utrzymuje prawidłowe pH
nie zawiera SLS i parabenów
kosmetyk hipoalergiczny

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