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Lactacyd Pharma nawilżający płyn ginekologiczny 250 ml
 

Cena: 27,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny do higieny intymnej

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Płyn do higieny intymnej o właściwościach nawilżających.
Lactacyd Pharma NAWILŻAJĄCY został stworzony z myślą o kobietach po 40 roku życia. Środek delikatnie myje i pielęgnuje
okolice intymne. Dodatkowo wspiera ich barierę ochronną i przywraca naturalną równowagę.
Nawilżający płyn do higieny intymnej Lactacyd Pharma zawiera naturalny kwas L-mlekowy, który ułatwia utrzymanie równowagi
flory bakteryjnej okolic intymnych. W składzie produktu znalazł się nawilżający kompleks L2GTM, który odżywia i pomaga
niwelować uczucie suchości okolic intymnych, przywracając i wzmacniając ich naturalną barierę hydrolipidową.
Płyn sprawia, że codzienna troska o delikatną kobiecość jest łatwa i przyjemna. Lactacyd wspiera codzienną higienę intymną w
okresie menopauzy oraz podczas stosowania różnorodnych terapii hormonalnych wpływających na stan biologiczny okolic
intymnych. Dzięki zawartości naturalnego kwasu L-mlekowego oraz odczynowi pH 3,5 przywraca naturalną równowagę
mikroflory stref intymnych.
Działanie płynu do higieny intymnej Lactacyd Pharma NAWILŻAJĄCY:

pomaga łagodzić uczucie suchości
wspiera utrzymanie zdrowej mikroflory okolic intymnych
przywraca uczucie świeżości
pomaga utrzymać prawidłowy poziom pH
pomaga przywrócić i wzmocnić naturalną barierę hydrolipidową okolic intymnych

Lactacyd Pharma NAWILŻAJĄCY został przebadany klinicznie. Polecany do codziennego użycia

Stosowanie
Codziennie przy porannej i wieczornej toalecie. Niewielką ilość płynu nanosimy na dłonie, myjemy okolice intymne, po czym dokładnie
spłukujemy wodą. Produkt przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego.

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