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Iladian Żel do higieny intymnej dla dziewczynek 150 ml
 

Cena: 13,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać żel

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Niedojrzałość stref intymnych u małych dziewczynek jest jedną z przyczyn infekcji czy podrażnień. Naskórek nie posiada jeszcze w pełni
wykształconej bariery ochronnej, jest podatny na czynniki zewnętrzne powodujące dyskomfort w miejscach intymnych. iladian dla
dziewczynek to hipoalergiczny bąbelkowy żel do higieny intymnej, który odpowiada na potrzeby dziewczynek. Delikatnie oczyszcza i
pielęgnuje strefy intymne, optymalnie je przy tym nawilżając i chroniąc przed podrażnieniami. Formuła łagodzi zaczerwienienie i uczucie
swędzenia, przynosząc komfort podrażnionej skórze.
Olej z owsa nawilża i poprawia funkcjonowanie naturalnej bariery ochronnej skóry. Alantoina wspomaga regenerację i wraz z
bisabololem wykazuje działanie kojące i łagodzące podrażnienia. Kwas mlekowy pomaga utrzymać prawidłowe pH, wspierając naturalną
mikroflorę bakteryjną.
iladian dla dziewczynek to pielęgnacja stref intymnych, a zarazem nauka prawidłowej higieny intymnej.

Produkt hipoalergiczny, tj. opracowany w celu zminimalizowania ryzyka reakcji alergicznych. Zawiera składniki pochodzenia naturalnego,
tj. olej z owsa, bisabolol.

Składniki
Aqua, Glycerin, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Polyglyceryl-4-Laurate/Sebacate/ Polyglyceryl-6 Caprylate/Caprate, Helianthus Annuus
Seed Oil/Avena Sativa Kernel Extract, Coco-Glucoside, Xanthan Gum, Allantoin, Bisabolol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Sodium Benzoate, Lactic Acid, Parfum

Dawkowanie
Sposób użycia: Żel o przyjemnym, delikatnym zapachu, przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji okolic intymnych dziewczynek
powyżej 3 roku życia do pierwszej menstruacji. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować w przypadku pojawienia się nadwrażliwości
na którykolwiek składnik produktu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać.
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Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice
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