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Eveline LactaMed Żel do higieny intymnej Ochrona i świeżość 250
ml
www.wispol.tiointeractive.pl/eveline-lactamed-zel-do-higieny-intymnej-ochrona-i-swiezosc-250-ml-produkt-30043.h
tml

Cena brutto:

11.90 zł

Polecany w okresie dojrzewania (for girls) Efekt 3w1 : delikatnie myje i odświeża koi i nawilża zapobiega podrażnieniom Żel do higieny intymnej
LactaMED? z kompleksem prebiotyków i probiotyków został stworzony specjalnie z myślą o codziennej pielęgnacji i higienie okolic intymnych
dziewcząt i młodych kobiet, również ze skórą wrażliwą, alergiczną i skłonną do podrażnień. Innowacyjna formuła bogata w zaawansowane składniki
aktywne, działające w synergii z kwasem mlekowym i unikalnym kompleksem probiotyków i prebiotyków Ecoskin?, zmniejsza ryzyko wystąpienia
infekcji i stanów zapalnych. Doskonale koi i łagodzi wszelkie podrażnienia i zaczerwienienia. Skutecznie neutralizuje nieprzyjemny zapach,
zapewniając uczucie świeżości, czystości i komfortu przez cały dzień. Odbudowuje naturalna mikroflorę okolic intymnych, stymuluje wzrost korzystnej
flory bakteryjnej, która zapobiega rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych. Żel wyjątkowo delikatnie myje miejsca intymne bez naruszania
naturalnej bariery hydrolipidowej. Działa antybakteryjnie i odpowiada za utrzymanie prawidłowego pH, dzięki czemu chroni przed infekcjami. Jest
naturalnym składnikiem stref intymnych kobiety. Innowacyjna technologie: Protect&Care Expert? przywraca fizjologiczne pH miejsc intymnych, koi i
łagodzi podrażnienia oraz gwarantuje wyjątkowe uczucie świeżości i komfortu! Składniki aktywne: Ecoskin? ? unikalny kompleks naturalnych,
synergistycznie działających probiotyków i prebiotyków, zapewnia kompleksową pielęgnację i higienę okolic intymnych. Przywraca fizjologiczne pH
poprzez produkcję kwasu mlekowego. Reguluje równowagę ekoflory skóry. Przywraca naturalną równowagę immunologiczną skóry. Wzmacnia
mikrobiologiczne, fizyczne oraz biologiczne bariery ochronne naskórka miejsc intymnych, błyskawicznie i długotrwale, zapobiegając rozwojowi
chorobotwórczych mikroorganizmów patogennych. Kwas mlekowy ? naturalny składnik stref intymnych kobiety, utrzymuje kwasowość środowiska
okolic intymnych na odpowiednim poziomie oraz wspomaga naturalne mechanizmy obronne ciała przed podrażnieniami, infekcjami bakteryjnymi i
grzybiczymi. Łagodzi stany zapalne i mikrouszkodzenia naskórka. Neutralizuje nieprzyjemny zapach, niwelując uczucie dyskomfortu. Naturalna
betaina- intensywnie nawilża i chroni błonę śluzową przed nadmiernym przesuszeniem. Łagodzi świąd i przywraca prawidłową równowagę
hydrolipidową naskórka. Ekstrakt z kory dębu ? bogaty we flawonoidy skutecznie łagodzi drobne stany zapalne, podrażnienia i otarcia śluzówki.
Wzmacnia naturalny system ochrony błony śluzowej oraz przyspiesza regenerację mikrourazów. Działa antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo i
przeciwzapalnie. Ekstrakt z rumianku i D-panthenol-doskonale koją wszelkie podrażnienia, również wywołane drażniącym i wysuszającym wpływem
tradycyjnych mydeł. Łagodzą świąd i uczucie pieczenia. Doskonale odświeżają i przywracają komfort. Gliceryna-delikatnie natłuszcza i nawilża
naskórek. Tworzy skuteczną barierę ochronną przed niekorzystnym wpływem chorobotwórczych drobnoustrojów.

*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.

