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Mucovagin fizjoemulsja 150 ml
 

Cena: 22,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Emulsje

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Mucovagin fizjoemulsja w postaci emulsji to produkt przeznaczony dla kobiet, który w swoim składzie nie zawiera mydła,
konserwantów, SLS oraz SLES. Kosmetyk może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. Poza tym dopuszczalne jest
jego stosowanie przez dzieci w wieku powyżej 3 lat. Na co jest Mucovagin fizjoemulsja? Kosmetyk wykorzystuje się podczas
codziennej higieny intymnej u kobiet. Produkt szczególnie dobrze sprawdzi się w przypadku delikatnej pielęgnacji gojących się i
regenerujących okolic intymnych. Z tego powodu znajduje zastosowanie między innymi po porodzie czy różnego rodzaju zabiegach
ginekologicznych (w tym ginekologii estetycznej). W składzie kosmetyku znajduje się specjalna, unikalna formuła
drobnocząsteczkowego kwasu hialuronowego Bashyal z oktenidyną, a także inne składniki wspomagające regenerację okolic
intymnych.

Opakowanie zawiera 150 ml emulsji Mucovagin fizjoemulsja. W skład kosmetyku wchodzą substancje o działaniu regenerująco-
gojącym – w tym między innymi wspomniany wyżej Bashyal, czyli formuła drobnocząsteczkowego kwasu hialuronowego, której
działanie polega na wspomaganiu gojenia i regeneracji. Ma ona także właściwości silnie nawilżające. W składzie kosmetyku Mucovagin
fizjoemulsja znaleźć można również oktenidynę. Jest to substancja o właściwościach antyseptycznych oraz szerokim spektrum
działania przeciwdrobnoustrojowego. Kosmetyk zawiera również glicerynę, dzięki czemu intensywnie nawilża skórę oraz poprawia jej
elastyczność. Oprócz tego przyczynia się do regulacji procesów odnowy miejsc intymnych. Kolejnym składnikiem kosmetyku jest kwas
mlekowy, którego działanie nie tylko wspomaga regenerację okolic intymnych, ale również przyczynia się do utrzymania ich
prawidłowego pH. Mucovagin fizjoemulsja w swoim składzie zawiera też pantenol oraz alantoinę, których działanie polega na
łagodzeniu podrażnień oraz wspomaganiu regeneracji okolic intymnych.

Jak stosować kosmetyk Mucovagin fizjoemulsja? Produkt służy do codziennej higieny okolic intymnych i należy korzystać z niego
zgodnie z zaleceniami producenta. Emulsja przeznaczona jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Kosmetyk należy nanosić na
czystą dłoń, a następnie rozcieńczać niewielką ilością wody i w tej postaci aplikować na okolice intymne. Po umyciu skóry kosmetykiem
Mucovagin fizjoemulsja należy dokładnie spłukać go wodą.

Specjalistyczna emulsja do higieny intymnej jest łagodna dla skóry, przez co można z niej korzystać nawet po porodzie i zabiegach
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ginekologicznych. Istnieją jednak także przeciwwskazania do stosowania kosmetyku Mucovagin fizjoemulsja. Produkt nie powinien być
stosowany, jeśli pacjentka cierpi na nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Wystąpienie objawów nadwrażliwości po
zastosowaniu kosmetyku stanowi wskazanie do jego odstawienia i konsultacji z lekarzem. Produkt należy też przechowywać poza
zasięgiem dzieci.

Charakterystyka
MUCOVAGIN emulsja to specjalistyczna fizjoemulsja do codziennej higieny intymnej dla kobiet, polecana w szczególności do
pielęgnacji podczas gojenia i regeneracji okolic intymnych. Zalecana jest szczególnie do stosowania po porodzie i zabiegach
ginekologicznych, w tym zabiegach ginekologii estetycznej. Zawiera unikalną formułę drobnocząsteczkowego kwasu hialuronowego
BASHYAL ™ z oktenidyną.

Do pielęgnacji podczas regeneracji i gojenia okolic intymnych
po porodzie
po zabiegach ginekologicznych, w tym ginekologii estetycznej

MUCOVAGIN emulsja ma działanie regenerująco-gojące dzięki specjalnie dobranym składnikom:
BASHYAL™ to wyjątkowa formuła drobnocząsteczkowego kwasu hialuronowego, który wspiera procesy regeneracji i
gojenia oraz posiada silne właściwości nawilżające
Oktenidyna to substancja atyseptyczna o szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego
Pantenol i alantoina skutecznie łagodzą podrażnienia i wspomagają procesy regeneracji
Kwas mlekowy pozwala utrzymać właściwe pH okolic intymnych, wspomagając procesy regeneracji
Gliceryna silnie nawilża, poprawia elastyczność i reguluje procesy prawidłowej odnowy okolic intymnych
Delikatna baza myjąca bez konserwantów, mydła, SLS, SLES

może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią
może być stosowany prze dzieci powyżej 3 roku życia

Stosowanie
Nanieść na czystą dłoń niewielką ilość fizjoemulsji, rozcieńczyć niewielką ilością wody, umyć miejsca intymne, a następnie dokładnie
spłukać wodą.

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