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ILADIAN ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ 40+ 180ml
 

Cena: 11,62 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 180 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

ILADIAN, ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ 40+, 180 ML

**Wskazania:**

Żel do higieny intymnej 40+ - przeznaczony do codziennej higieny okolic intymnych. U kobiet po 40 roku życia dochodzi do zanikania
nabłonka pochwy, a także pojawia się problem z suchością okolic intymnych, takie objawy często prowadzą do infekcji i podrażnień. Żel
Iladian nawilża i regeneruje delikatne okolice intymne, a także zawiera składniki o działaniu antybakteryjnym.

**Opis działania:**

Po 40 roku życia u kobiet może dochodzić do zanikania nabłonka pochwy oraz pojawiania się suchości stref intymnych, które mogą
prowadzić do podrażnień i infekcji. Szczególnie narażone na nie są kobiety w okresie menopauzy. Specjalnie dobrane składniki aktywne
zapewniają doskonałą ochronę wrażliwych stref intymnych. Żel do higieny intymnej Iladian 40+ zawiera sprawdzone składniki o
działaniu antybakteryjnym (wyciąg z żurawiny, olej z czarnuszki), przeciwgrzybiczym i przeciwwirusowym (wyciąg z żurawiny) oraz
intensywnie nawilża i wspomaga regenerację nabłonka pochwy. Ponadto, wchodzący w skład wyciąg z soi, poprawia jędrność i
nawilżenie skóry, dzięki czemu chroni przed efektami starzenia się błony śluzowej okolic intymnych, a kwas mlekowy utrzymuje
prawidłowy poziom pH. 

**Sposób użycia:**

Żel o przyjemnym, delikatnym zapachu, przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji okolic intymnych.

**Składniki:**

Aqua, Capryl/Capramidopropyl Betaine, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Glycerin/Glycine Soja Seed Extract,
PEG-4 Rapeseedamide, Phenoxyethanol/Caprylyl Glycol, Nigella Sativa Seed Oil, Glycerin/Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract,
Disodium EDTA, Parfum, Lactic acid.
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**Wielkość opakowania:**

180 ml

**Producent:**

AFLOFARM 
Partyzancka 133/151 
Pabianice

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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