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Lactacyd Pharma płyn ginekologiczny antybakteryjny 250 ml
 

Cena: 24,25 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 właściwościach antybakteryjnych. Odpowiedni dla kobiet w ciąży i dla pań ze skłonnością do
nawracających infekcji bakteryjnych.
To kosmetyk ułatwiający codzienną troskę o delikatne strefy intymne. Wzbogacony o naturalny kwas L-mlekowy, pomaga
utrzymywać naturalną równowagę okolic intymnych. Posiada naturalne właściwości przeciwbakteryjne, które pomagają
hamować rozwój złych bakterii oraz aktywnie zapobiegać powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Lactacyd Pharma to płyn do higieny intymnej o właściwościach antybakteryjnych, który nie zaburza naturalnego pH okolic
intymnych. Jest odpowiedni do codziennej pielęgnacji dla kobiet ze skłonnościami do zakażeń bakteryjnych, które mogą
objawiać się w postaci wodnistych upławów, podrażnień oraz nieprzyjemnych zapachów. Polecany jest szczególnie kobietom
aktywnym fizycznie oraz w trakcie menstruacji.
Łagodny płyn do higieny intymnej Lactacyd został wzbogacony o tymianek – składnik o właściwościach antyseptycznych.
Działanie płynu do higieny intymnej Lactacyd Pharma o właściwościach antybakteryjnych:

posiada naturalne właściwości przeciwbakteryjne
jest odpowiedni do codziennej higieny intymnej
pomaga hamować rozwój złych bakterii
wspiera utrzymanie zdrowej mikroflory okolic intymnych
pomaga utrzymać równowagę pH okolic intymnych

Odczyn pH 3.5 produktu pozwala przywrócić naturalną równowagę kwasową i ochronę okolic intymnych.

Stosowanie
Niewielką ilość płynu należy nanieść na dłoń, a następnie umyć okolice intymne. Na koniec dokładnie spłukać wodą. Można go stosować
codziennie, także w przypadku występowania zakażeń okolic intymnych. 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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