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Krynickie SPA - Żel do higieny intymnej 200g
 

Cena: 15,90 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

Żel przeznaczony do higieny i pielęgnacji miejsc intymnych. Jego formuła została wzbogacona m.in. o naturalną wodę mineralną,
ekstrakt z borowiny oraz kompleks ekstraktów z: babki lancetowatej, mydlnicy lekarskiej, chmielu, kory dębu, nagietka, rumianku i
szałwii. Regularnie stosowany pielęgnuje, delikatnie myje miejsca intymne. Działa kojąco i łagodząco, zapewnia uczucie komfortu.
Nawilża delikatną skórę okolic intymnych. Pozostawia uczucie czystości i świeżości.

Formuła zawiera składniki aktywne: Ekstrakt z borowiny, Kwas mlekowy, Sok z liści aloesu oraz Kompleks ekstraktów z: babki
lancetowatej, mydlnicy lekarskiej, chmielu, kory dębu, nagietka, rumianku i szałwii.

Sposób użycia: Niewielką ilością żelu myć intymne części ciała, następnie dokładnie wypłukać bieżącą wodą.

Pojemność: 200g

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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Składniki/Ingredients: AQUA (WATER), COCO-GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE,
PLANTAGO LANCEOLATA LEAF EXTRACT, SAPONARIA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, HUMULUS LUPULUS EXTRACT, QUERCUS PETRAEA BARK
EXTRACT, ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, SALVIA
OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, PEAT EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, LACTIC ACID, XANTHAN GUM, POLYSORBATE 80,
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, DISODIUM EDTA, PARFUM (FRAGRANCE), HEXYL CINNAMAL, LIMONENE

Producent: BIO-LIFE (Krynickie SPA)
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