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ILADIAN Żel do higieny intymnej 40+, 180ml
 

cena: 12,97 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała okolice intymne

Działanie antyoksydacyjne, łagodzące, myjące,
nawilżające, ochronne, odświeżające,
przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe,
regenerujące, ujędrniające, wspomagające

Opakowanie 180 ml

Postać żel

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

wyciąg z żurawiny, olej z czarnuszki, wyciąg
z soi

Wskazania drażliwość, infekcja, menopauza,
podrażnienie, suchość, upławy,
zaczerwienienie, zapalenie

Opis produktu
 

Opis
Iladian 40+. Żel do higieny intymnej dla kobiet w okresie menopauzy.

Skład według INCI
Aqua, Capryl/Capramidopropyl Betaine, Cocamidopropyi Betaine, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Glycerin/Glycine Soja Seed Extract,
PEG-4 Rapeseedamide, Phenoxyethanol/Capryiyl Glycol, Nigella Sativa Seed Oil, Glycerin/Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract,
Disodium EDTA, Parfum, Lactic acid.

Właściwości
Po 40 roku życia może dochodzić do zanikania nabłonka pochwy oraz pojawiania się suchości stref intymnych, które mogą prowadzić
do podrażnień i infekcji.
Żel do higieny intymnej iladian 40+ nie tylko zawiera sprawdzone składniki o działaniu antybakteryjnym (wyciąg z żurawiny, olej z
czarnuszki), ale także intensywnie nawilża i wspomaga regenerację skóry okolic intymnych.
Ponadto, wchodzący w skład wyciąg z soi, poprawia jędrność i nawilżenie skóry, dzięki czemu chroni przed efektami starzenia, a kwas
mlekowy utrzymuje prawidłowy poziom pH.

Przeznaczenie
Dla kobiet w okresie menopauzy.

Stosowanie
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Żel o przyjemnym, delikatnym zapachu, przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji okolic intymnych. Unikać kontaktu z oczami.

Uwagi
Nie zawiera SLS i parabenów
Kosmetyk hipoalergiczny
Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Przebadany dermatologicznie.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25 st. C.
Nie chłodzić, nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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