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Provag specjalistyczna emulsja do higieny intymnej 300 ml
 

Cena: 41,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Emulsje

Producent BIOMED KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Provag w postaci specjalistycznej emulsji do higieny intymnej jest produktem przeznaczonym dla kobiet dorosłych,
dziewcząt i dzieci powyżej 1. roku życia. Produkt oczyszcza okolice intymne, przyczynia się do zapobiegania infekcjom intymnym,
redukuje nieprzyjemne zapachy, a także nawilża, pielęgnuje i łagodzi podrażnienia. Skład kosmetyku został opracowany w taki sposób,
aby był łagodny dla skóry i nie przyczyniał się do powstawania podrażnień. Kosmetyk Provag może być stosowany również przez
alergików, ponadto jest bezpieczny dla kobiet w ciąży. Jest hipoalergiczny oraz przebadany dermatologicznie i ginekologicznie.

Na co jest emulsja Provag? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest higiena okolic intymnych. Prawidłowa higiena miejsc
intymnych jest bardzo ważna, by chronić je przed rozwojem chorobotwórczych drobnoustrojów, a oprócz tego zachować mikroflorę
bakteryjną w dobrej kondycji. Jest to niezwykle ważne dla kondycji wrażliwej skóry okolic intymnych, która wymaga zupełnie innych,
delikatniejszych kosmetyków niż te, które są stosowane do pielęgnacji całego ciała. Emulsja oczyszcza miejsca intymne, a przy tym
pielęgnuje je i zmniejsza ryzyko infekcji bakteryjnych czy grzybiczych. Funkcją emulsji Provag jest też wspieranie kondycji mikroflory
jelitowej, a także nawilżanie i kojenie podrażnień okolic intymnych. W skład kosmetyku Provag wchodzą również składniki działające
ochronnie i odżywczo, a poza tym sprzyjające regeneracji okolic intymnych i ułatwiające utrzymanie w tym miejscu odpowiedniego pH.

W składzie kosmetyku do higieny intymnej Provag można znaleźć między innymi metabolity bakterii Lactobacillus, które zapewniają
ochronę miejsc intymnych przed infekcjami i jednocześnie wspomagają utrzymanie prawidłowej mikroflory. Ważnym składnikiem jest
też kwas mlekowy, który pomaga w utrzymaniu kwaśnego pH okolic intymnych, chroniąc je jednocześnie przed infekcjami. Oprócz tego
kosmetyk ma w swoim składzie ekstrakt z aloesu, który nawilża i odżywia skórę, a poza tym wspiera jej procesy regeneracyjne.
Dodatkowo produkt zawiera alantoinę i pantenol, które wspierają regenerację skóry i łagodzą jej podrażnienia. Dodatek kwasu
kaprylowego działa zmiękczająco i nawilżająco na skórę, a dodatek gliceryny daje efekt nawilżenia i redukuje dyskomfort związany z
suchością okolic intymnych.

W opakowaniu znajduje się 300 ml emulsji do higieny intymnej Provag. W skład kosmetyku wchodzą metabolity Lactobacillus i kwas
mlekowy, a oprócz tego alantoina i pantenol, aloes, glikol kaprylowy i gliceryna. Receptura kosmetyku pozbawiona jest natomiast
parabenów, SLS oraz SLES, a także konserwantów i barwników, mydła oraz innych, potencjalnie alergizujących składników. Przed
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zastosowaniem kosmetyku należy zapoznać się ze wskazówkami producenta dotyczącymi jego stosowania. Produkt przeznaczony jest
do codziennej pielęgnacji miejsc intymnych. Należy nanieść na czystą dłoń jego niewielką ilość, a następnie rozcieńczyć wodą i w takiej
postaci umyć miejsca intymne. Całość należy potem dokładnie spłukać wodą.

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
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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