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Lactacyd Pharma łagodzący płyn ginekologiczny 250 ml
 

Cena: 28,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny do higieny intymnej

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Płyn do higieny intymnej o działaniu kojącym i łagodzącym zmniejsza uczucie podrażnienia okolic intymnych. Stworzony z
myślą o kobietach odznaczających się wyjątkową wrażliwością stref intymnych.
Płyn do higieny intymnej Lactacyd Pharma ŁAGODZĄCY to środek myjący zawierający w swoim składzie naturalny kwas L-
mlekowy. Kosmetyk został wzbogacony o naturalny ekstrakt z błękitnej stokrotki i aloes. Przeznaczony do codziennej
pielęgnacji delikatnych i narażonych na podrażnienia stref intymnych kobiet w każdym wieku.
Zawartość naturalnego kwasu L-mlekowego i zgodny z kobiecą fizjologią odczyn pH 3,5 sprawiają, że płyn pomaga przywrócić
naturalną równowagę mikroflory okolic intymnych, wzmacniając tym samym jej naturalne funkcje ochronne. Dzięki dodatkowi
ekstraktu z błękitnej stokrotki i aloesu, znanych ze swoich właściwości kojących i przeciwzapalnych, zapewnia delikatne mycie i
łagodzi podrażnioną śluzówkę (zwłaszcza, gdy towarzyszy jej uczucie swędzenia, pieczenia czy zaczerwienienie).
Płyn do higieny intymnej Lactacyd pomaga łagodzić uczucie dyskomfortu, wspiera walkę z podrażnieniami oraz zapewnia
uczucie świeżości i czystości.
Działanie płynu do higieny intymnej Lactacyd Pharma Łagodzący:

pomaga łagodzić objawy podrażnień okolic intymnych, tj. swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie
zawiera składniki o właściwościach kojących i przeciwzapalnych
zawiera naturalne składniki o właściwościach terapeutycznych
pomaga przywracać naturalną równowagę okolic intymnych i ułatwia utrzymanie prawidłowego poziomu pH
wspiera nawilżenie błony śluzowej okolic intymnych

Płyn do higieny intymnej na podrażnienia jest niezastąpiony dla kobiet aktywnych fizycznie, gdyż przywraca komfort stref
kobiecych podrażnionych na skutek otarć czy odparzeń. Skuteczność i łagodność udowodniono klinicznie.

Stosowanie
Niewielką ilość płynu należy nabrać na dłonie i umyć nią okolice intymne, a na koniec dokładnie spłukać wodą. Produkt przeznaczony
jest tylko do użytku zewnętrznego.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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