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Lacibios femina żel 30 ml
 

Cena: 24,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Żele

Producent EXELTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Lacibios Femina w postaci żelu hipoalergicznego jest produktem przeznaczonym do codziennej pielęgnacji skóry w
okolicach intymnych, który nie pozostawia po sobie uczucia lepkości i nie brudzi bielizny. Produkt nie zawiera w swoim składzie
parabenów i substancji zapachowych, dzięki czemu jest delikatny dla wrażliwej skóry, a przy tym nawilża ją i pozostawia na jej
powierzchni warstwę chroniącą przed utratą wody, kojąc dodatkowo podrażnioną skórę i wspierając regenerację naskórka.

Na co jest Lacibios Femina? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna pielęgnacja okolic intymnych oraz prewencja
infekcji tych okolic. Żel może być pomocny przy podrażnieniach okolic intymnych bądź przy nadmiernej ich suchości i może sprawdzić
się przy zwiększonym ryzyku infekcji układu moczowo-płciowego. W skład produktu wchodzą składniki działające nawilżająco i kojąco,
poza tym żel Lacibios Femina wzbogacono o substancje mające właściwości bakteriostatyczne oraz regenerujące. Żel zawiera w
składzie między innymi glicerynę, heksamidynę, alantoinę i pantenol, a oprócz tego kwas mlekowy, chlorheksydynę oraz wyciąg z
kwiatów nagietka lekarskiego. Kosmetyk nie tylko łagodzi podrażnienia wrażliwej skóry okolic intymnych, ale dodatkowo koi i znosi
dolegliwości takie jak swędzenie czy pieczenie. Stosowanie żelu Lacibios Femina pomaga również w utrzymaniu prawidłowego
poziomu pH okolic intymnych, a poza tym – poprzez obniżenie pH – minimalizuje ryzyko infekcji intymnych, zapobiegając namnażaniu
się mikroorganizmów chorobotwórczych.

W opakowaniu znajduje się 30 ml żelu Lacibios Femina. W skład produktu wchodzą następujące składniki: Aqua, Propylene Glycol,
Hexamidine Diisethionate Glycerin i Hydroxyethylcellulose. W formule można znaleźć też Calendula Officinalis Flower Extract, Sodium
Hydroxide, Chlorhexidine Digluconate, Lactic Acid, a także Allantoin i Panthenol. Formuła produktu pozbawiona jest substancji
zapachowych i parabenów. Przed zastosowaniem kosmetyku zaleca się zapoznanie ze wskazówkami producenta dotyczącymi
bezpiecznego korzystania z produktu. Jak używać żel Lacibios Femina? Produkt przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego i
należy go wykorzystywać wyłącznie w ten sposób. Zaleca się korzystać z żelu po każdym myciu, nanosząc jego niewielką ilość na
oczyszczoną i osuszoną skórę okolic intymnych. Po aplikacji żel Lacibios Femina nie wymaga już spłukiwania. Kosmetyk bardzo dobrze
się wchłania i działa nawilżająco na skórę okolic intymnych, a przy tym ma działanie kojące i regenerujące. Żel Lacibios Femina nie
powoduje po aplikacji uczucia lepkości, a oprócz tego nie brudzi bielizny.
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Żel Lacibios Femina jest hipoalergiczny, ale nie powinien być stosowany przez każdą osobę. Przeciwwskazania obejmują
nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. W przypadku pojawienia się objawów nadwrażliwości na produkt najlepiej odstawić
kosmetyk i skonsultować się z lekarzem. Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej oraz chronić przed działaniem
promieni słonecznych.

Składniki
Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Propylene Glycol (and) Hexamidine Diisethionate, Calendula Officinalis Flower Extract,,
Chlorhexidine Digluconate, Panthenol, Sodium Hydroxide, Lactic Acid, Allantoin

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