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Provag specjalistyczna emulsja do higieny intymnej 150 ml
 

Cena: 19,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Emulsje

Producent BIOMED KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Glycerin, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, Lactobacillus Ferment, Cocamide DEA, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Allantoin, Panthenol, Lactic Acid, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Parfum.

Charakterystyka

Dzięki specjalnie dobranym składnikom prOVag® emulsja wykazuje kompleksowe działanie:
metabolity bakterii z rodzaju Lactobacillus chronią okolice intymne przed rozwojem niekorzystnych drobnoustrojów i
wspomagają utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej
ekstrakt z aloesu wspomaga naturalne procesy regeneracyjne skóry, odżywia ją i nawilża
pantenol i alantoina skutecznie łagodzą podrażnienia i przyspieszają procesy regeneracji
glikol kaprylowy nawilża i zmiękcza skórę
gliceryna wykazuje doskonały efekt nawilżenia oraz znosi dyskomfort związany z suchością
kwas mlekowy pomaga utrzymać fizjologiczne, kwaśne pH, zapewniając tym samym naturalną ochronę okolic
intymnych przed rozwojem niekorzystnej flory bakteryjnej
substancje myjące o delikatnym działaniu, niepodrażniające skóry

PrOVag® emulsja to specjalistyczna emulsja do higieny intymnej dla kobiet i dzieci, która:
pomaga zapobiegać problemom intymnym
delikatnie myje i pielęgnuje
łagodzi podrażnienia, nawilża, przyspiesza regenerację
eliminuje nieprzyjemne zapachy

PrOVag® emulsja do higieny intymnej nie zawiera parabenów, konserwantów, barwników, SLES, SLS, mydła, potencjalnych
substancji alergizujących. Produkt hipoalergiczny, przebadany dermatologicznie i ginekologicznie.

Stosowanie
Przed pierwszym użyciem kilkakrotnie nacisnąć pompkę do pojawienia się emulsji. Niewielką ilość prOVag® emulsji nanieść na czystą
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dłoń, rozcieńczyć wodą, umyć miejsca intymne, a następnie dokładnie spłukać bieżącą wodą. Stosować do codziennej pielęgnacji okolic
intymnych.

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