
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Lactacyd Pharma Prebiotic+ prebiotyczny płyn do higieny
intymnej 250 ml
 

Cena: 26,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny do higieny intymnej

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Pielęgnacyjny płyn higieniczny dla kobiet wzbogacony o prebiotyki, odpowiedni dla kobiet chcących odbudować i wzmocnić
naturalną mikroflorę.
Płyn do higieny intymnej Lactacyd Pharma Prebiotic to produkt odpowiedni dla kobiet, które borykają się z częstymi
zaburzeniami mikroflory okolic intymnych. Delikatny kosmetyk z linii Lactacyd Pharma Prebiotic odbudowuje i wzmacnia
naturalną mikroflorę. Sprawdza się przy osłabieniu naturalnej bariery ochronnej okolic intymnych, wywołanym przez złą dietę,
stres, zbyt intensywny tryb życia lub inne czynniki zewnętrzne. Preparat przeznaczony jest do codziennego stosowania.
Lactacyd płyn do higieny intymnej Pharma Prebiotyczny zawiera naturalny kwas L-mlekowy, dzięki czemu pomaga przywrócić
naturalną równowagę i wzmocnić ochronę stref kobiecych. Dzięki zawartości naturalnych prebiotyków, kosmetyk do codziennej
higieny odbudowuje i wzmacnia naturalną mikroflorę stref intymnych, która chroni przed dyskomfortem i nawracaniem infekcji
intymnych.
Działanie płynu do higieny intymnej Lactacyd Pharma Prebiotic:

wzbogaca mikroflorę okolic intymnych o naturalne składniki prebiotyczne
zawiera naturalne składniki o właściwościach terapeutycznych
wzmacnia naturalną barierę ochronną okolic intymnych
łagodzi uczucie dyskomfortu
pomaga utrzymać równowagę pH stref intymnych
pomaga utrzymać prawidłowe kwaśne środowisko miejsc intymnych

Środek został przebadany ginekologicznie i dermatologicznie. Łagodność i skuteczność udowodniona klinicznie. Polecany do
codziennego stosowania

Stosowanie
Nanieś na dłoń niewielką ilość płynu i umyj okolice intymne i dokładnie spłucz wodą. Produkt przeznaczony jest tylko do użytku
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zewnętrznego.

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