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BAIFEM Pianka do higieny intymnej 150 g
 

Cena: 19,29 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 g

Postać -

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Opis produktu
 

Opis
Produkt w formie pianki przeznaczony jest do codziennej higieny intymnej i pielęgnacji wrażliwych miejsc intymnych. Formuła preparatu
oparta jest na naturalnym wyciągu z tarczycy bajkalskiej, który łagodzi podrażnienia i zapewnia odpowiednie pH oraz nawilżenie skóry.
Dzięki nowoczesnej formule pianki produkt jest wydajny i łatwy w użyciu.

Składniki
Aqua, Propylene Glicol, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sarcosinate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, D-Panthenol (D-
pantenol), Scutellaria Baicalensis Root Extract (wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej ), Sodium Carbonate, Lactic acid (kwas mlekowy),
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben

Stosowanie
Niewielką ilość pianki nanieść na dłoń, umyć miejsca intymne, następnie spłukać wodą. Do stosowania zewnętrznego.

Przeznaczenie
Pianka jest przeznaczona do codziennej pielęgnacji i higieny intymnej. Ponadto, jej formuła została stworzona z myślą o sytuacjach i
okresach zwiększonej podatności na podrażnienia i infekcje sfery intymnej, takich jak menstruacja, po zbliżeniach intymnych, po
kąpielach w basenie czy w trakcie i po leczeniu antybiotykami. Produkt jest odpowiedni również dla kobiet w wieku dojrzałym oraz w
okresie poporodowym.

Właściwości
Pianka Baifem została stworzona z myślą o codziennej pielęgnacji i higienie intymnej. Jest delikatna i nie posiada zapachu. Zawiera
wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej, rośliny o silnych właściwościach kojąco-łagodzących podrażnienia oraz przeciwbakteryjnych.
Dzięki zastosowaniu specjalnego aplikatora jest bardzo wydajna. Pianka działa łagodząco i koi podrażnienia oraz mikrourazy śluzówki
okolic intymnych. W składzie produktu znajdują się również takie składniki aktywne jak kwas mlekowy, który utrzymuje odpowiednie pH
oraz działa ochronnie, D-pantenol, który zapewnia odpowiednie nawilżenie i pobudza regenerację oraz wyciąg z tarczycy bajkalskiej,
który działa przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo

Uwagi
Jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu, należy go unikać. Produkt został poddany badaniom przez
specjalistów z dziedziny ginekologii i dermatologii.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekapodgwiazda.pl
https://aptekapodgwiazda.pl/baifem-pianka-do-higieny-intymnej-150-g.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

