e-mail: drogeria@wispol.eu
tel. : 177707177

Eveline LactaMed Żel do higieny intymnej Codzienne stosowanie
250 ml
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Cena brutto:

13.90 zł

Do codziennego stosowania dla kobiet w każdym wieku Efekt 3w1 : ? nawilża i odświeża ? przywraca naturalną równowagę pH ? koi i łagodzi
podrażnienia Żel do higieny intymnej LactaMED? zapewnia delikatną pielęgnację miejsc wymagających specjalnej ochrony. Dzięki innowacyjnym
składnikom aktywnym łagodzi podrażnienia, przywraca naturalna równowagę pH oraz odbudowuje optymalna mikroflorę. Żel LactaMED? polecany
jest do codziennej pielęgnacji okolic intymnych. Efektywnie koi i łagodzi podrażnienia, skutecznie neutralizuje nieprzyjemny zapach, dzięki czemu
doskonale sprawdza sie nawet u osób intensywnie uprawiających sport. Żel wyjątkowo delikatnie myje miejsca intymne, nie naruszając bariery
hydrolipidowej naskórka i pozostawiając na długo uczucie świeżości i komfortu Głównym składnikiem serii do higieny intymnej jest kwas mlekowy
Działa antybakteryjnie i odpowiada za utrzymanie prawidłowego pH, dzięki czemu chroni przed infekcjami. Jest naturalnym składnikiem stref
intymnych kobiety. Innowacyjna technologia Pro Intima Care? zawiera łagodne substancje myjące pochodzenia naturalnego oraz składniki aktywne,
które dbają o prawidłowa równowagę mikroflory miejsc intymnych. Jego skuteczność została potwierdzona licznymi badaniami. Składniki aktywne:
Ecodermine?-zabezpiecza i odbudowuje selektywnie naturalny ekosystem naskórka i błony śluzowej okolic intymnych. Sprzyja wzrostowi fizjologicznej,
korzystnej flory bakteryjnej, zwalczając uczucie suchości, pieczenia i świądu. Niszczy oraz zapobiega rozwojowi chorobotwórczych bakterii
patogennych, zmniejszając ryzyko wystąpienia infekcji, stanów zapalnych i podrażnień. Pałeczki kwasu mlekowego- naturalny składnik stref
intymnych kobiety, utrzymuje kwasowość okolic intymnych na odpowiednim poziomie oraz wspomaga naturalne mechanizmy obronne ciała przed
podrażnieniami, infekcjami bakteryjnymi i grzybiczymi. Łagodzi stany zapalne i uszkodzenia naskórka. Neutralizuje nieprzyjemny zapach, niwelując
uczucie dyskomfortu. wyciąg z aloesu- intensywnie nawilża naskórek i śluzówkę okolic intymnych, niwelując uczucie suchości i świądu. Przyspiesza
regenerację tkanek. Doskonale odświeża i przywraca komfort. Alantoina D-panthenol- intensywnie nawilżają i zapobiegają przesuszeniu naskórka oraz
błony śluzowej. Doskonale koją i łagodzą wszelkie podrażnienia, również wywołane drażniącym i wysuszającym wpływem tradycyjnych mydeł.

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w sklepach mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

