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Iladian Play & Protect Żel intymny - 50ml
 

Cena: 20,00 pln

Opis słownikowy

Producent Aflofarm

Opis produktu
 

Żel intymny mający właściwości poślizgowe, zapewnia odpowiednie nawilżenia wpływające na ułatwienie i poprawę kontaktów
seksualnych. Chroni on przed otarciami w miejscach intymnych. Ważne jest również, żeby żel nie zaburzał pH ani równowagi naturalnej,
intymnej mikroflory.

Produkt zaleca się stosować kiedy kobieta zmaga się z suchością pochwy i towarzyszącemu jej uczuciu dyskomfortu.

Właściwości:
- odpowiedni dla kobiet podatnych na podrażnienia, alergie i infekcje
- łagodzi dyskomfort związany z suchością pochwy w trakcie kontaktów intymnych
- posiada kwaśny odczyn pH, przeciwdziała rozwojowi bakterii oraz drożdżaków z rodzaju Candida, odpowiedzialnych za powstawanie
infekcji intymnych
- przeciwdziała powstawaniu otarć, mogących prowadzić do infekcji intymnych
- dodatek fitoglikogenu, korzystnie wpływa na naturalną florę bakteryjną
- nie zawiera cukrów prostych mogących być pożywką dla powodujących grzybicę drożdżaków z rodzaju Candida

Skład:
Lubrykant Iladian play & protect zawiera
- cztery składniki o właściwościach nawilżających (hialuronian sodu, żel aloesowy, glicerol i fitoglikogen).
- kwas mlekowy, produkowany naturalnie w pochwie przez pałeczki z rodzaju Lactobacillus.
- fitoglikogen, poza działaniem nawilżającym, pełni rolę prebiotyku, korzystnie wpływa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej okolic
intymnych.
- aromat melonowy w celu zwiększenia przyjemności

Stosowanie:
Żel intymny można stosować na dwa sposoby:

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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1. Wyciśnięcie odpowiedniej ilość żelu i zaaplikowanie go na zewnętrzne okolice intymne kobiety przed stosunkiem.
2. Lubrykant można wykorzystać także nakładając go na penis partnera.

Opakowanie: 50 ml
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