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ZIAJA INTIMA PŁYN DO HIGIENY INTYMNEJ BRZOSKWINIA
500ml
 

Cena: 8,34 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać Płyn do higieny

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Opis produktu
 

ZIAJA INTIMA PŁYN DO HIGIENY INTYMNEJ BRZOSKWINIA, 500 ML

**Wskazania:**

Płyn do higieny intymnej o zapachu świeżych brzoskwiń. Zawiera kwas mlekowy, prowitaminę B5 (D-panthenol), łagodne substancje
myjące pochodzenia roślinnego. Wzmacnia naturalny system ochronny błon śluzowych. Korzystnie wpływa na naturalną florę
bakteryjną. Zmniejsza skłonność do występowania infekcji. Skutecznie łagodzi podrażnienia i otarcia śluzówki. Delikatnie myje oraz
zapewnia długotrwałe uczucie czystości i świeżości.

**Opis działania:**

Płyn do higieny intymnej Ziaja Intima Brzoskwinia 

O zapachu świeżych brzoskwiń.
Wzmacnia naturalny system ochronny błon śluzowych.
Dobroczynnie wpływa na naturalną florę bakteryjną.
Zmniejsza skłonność do występowania infekcji.
Koi podrażnienia i otarcia śluzówki.
Delikatnie myje oraz zapewnia długotrwałe uczucie czystości i świeżości.

Składniki aktywne:
Kwas mlekowy - nawilża naskórek, działa ochronnie na naturalną florę bakteryjną.
Prowitamina B5 (D-panthenol) - w skórze ulega przekształceniu w witaminę B5. Doskonały składnik pielęgnacyjny, który posiada
zastosowanie we wszystkich preparatach pielęgnacyjnych. Intensywnie nawilża, zmiękcza i uelastycznia naskórek. Skutecznie łagodzi
podrażnienia, działa kojąco i osłaniająco na nadmiernie wrażliwą skórę oraz błony śluzowe.
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Łagodne substancje myjące pochodzenia roślinnego.

**Sposób użycia:**

Stosować do mycia niewielką ilość płynu, następnie dokładnie spłukać.

**Składniki:**

Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Panthenol, Cocamide DEA, PEG-120 Methyl Glucose
Dioleate, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), CI 42090 (FD&C Blue No. 1).

**Wielkość opakowania:**

500 ml

**Producent:**

ZIAJA 
Jesienna 9 
Gdańsk

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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