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Iladian dla dziewczynek Żel do higieny intymnej - 150ml
 

Cena: 17,45 pln

Opis słownikowy

Producent Aflofarm

Opis produktu
 

Iladian dla dziewczynek to żel o przyjemnym i delikatnym zapachu przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji okolic intymnych
dziewczynek powyżej 3 roku życia do pierwszej menstruacji.

Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Właściwości:

specjalnie dobrana formuła
delikatnie myje
chroni przed podrażnieniami
utrzymuje prawidłowe pH
nie zawiera SLS i parabenów
kosmetyk hipoalergiczny

Dziewczynki mają niezwykle delikatną skórę, dlatego niezwykle ważne jest, aby w codziennej pielęgnacji stosować wyjątkowo delikatne
żele z odpowiednio dobranymi składnikami. Żel do higieny intymnej dla dziewczynek, oprócz oczyszczania, powinien wzmacniać
naturalną barierę skóry, chroniąc przed podrażnieniami.

Iladian dla dziewczynek delikatnie oczyszcza i pielęgnuje strefy intymne, optymalnie je przy tym nawilżając i chroniąc przed
podrażnieniami. Formuła łagodzi zaczerwienienie i uczucie swędzenia, przynosząc komfort podrażnionej skórze.

Składniki:

olej z owsa – nawilża i poprawia funkcjonowanie naturalnej bariery ochronnej skóry

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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kwas mlekowy – zapewnia odpowiednie pH, wspierając naturalną mikroflorę bakteryjną
alantoina – wspomaga regenerację miejsc szczególnie potrzebujących wsparcia i (wraz z bisabololem) wykazuje działanie kojące i
łagodzące dla podrażnionej skóry
bisabolol – wykazuje działanie kojące i łagodzące dla podrażnionej skóry

Skład: Aqua, Glycerin, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Polyglyceryl-4-Laurate/ Sebacate/Polyglyceryl-6 Caprylate/Caprate, Helianthus
Annuus Seed Oil/Avena Sativa Kernel Extract, Coco-Glucoside, Xanthan Gum, Allantoin, Bisabolol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Parfum

Opakowanie: 150 ml
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