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Iladian 40+ Żel do higieny intymnej - 180ml
 

Cena: 17,90 pln

Opis słownikowy

Producent Aflofarm

Opis produktu
 

Żel o przyjemnym, delikatnym zapachu, przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji okolic intymnych.

Jest to produkt odpowiedni do stosowania w okresie menopauzy kiedy to dochodzi do zanikania nabłonka pochwy oraz pojawiania się
suchości stref intymnych, mogącej prowadzić do podrażnień i infekcji.

Właściwości:

• działanie antybakteryjne (wyciąg z żurawiny, olej z czarnuszki)

• intensywnie nawilża (olej z czarnuszki)

• wspomaga regenerację i ochronę skóry okolic intymnych (wyciąg z soi).

• poprawia jędrność skóry (wyciąg z soi) chroni przed efektami starzenia

• utrzymuje prawidłowy poziom pH (kwas mlekowy)

• nie zawiera SLS i parabenów

• przebadany dermatologicznie

• naturalne składniki

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Produkt przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. Nie stosować po upływie terminu trwałości. Nie
stosować w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie chłodzić, nie zamrażać.

Skład: Aqua, Capryl/Capramidopropyl Betaine, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Glycerin/Glycine Soja Seed
Extract, PEG-4 Rapeseedamide, Phenoxyethanol/Caprylyl Glycol, Nigella Sativa Seed Oil, Glycerin/Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract,
Disodium EDTA, Parfum, Lactic acid

Opakowanie: 180ml
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