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LACTACYD PHARMA ULTRA-DELIKATNY Płyn 250ml
 

Cena: 21,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać płyn

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Ultra-delikatny płyn do higieny intymnej przeznaczony dla kobiet o wyjątkowej wrażliwości okolic intymnych oraz ze skłonnościami do
reakcji alergicznych.

Lactacyd Pharma ULTRA-DELIKATNY myje, pielęgnuje i chroni miejsca intymne. Zawiera naturalny kwas L-mlekowy, wspomagający
utrzymanie naturalnej równowagi pH.

Ultra-delikatny płyn do higieny intymnej dla kobiet Lactacyd ułatwia kompleksową ochronę oraz pielęgnację, jednocześnie wzmacniając
naturalną barierę ochronną okolic intymnych. Lactacyd Ultra-delikatny nie zaburza pH miejsc intymnych – kosmetyk został wzbogacony
o naturalny kwas L-mlekowy i delikatne substancje myjące. Formuła pozbawiona jest składników zapachowych, które mogłyby
wywoływać podrażnienie bardzo wrażliwej skóry.

Polecany jest szczególnie dla kobiet o bardzo wrażliwej skórze, ze skłonnością do pojawiania się reakcji alergicznych. Odpowiedni dla
kobiet w ciąży.

Lactacyd Pharma Ultra-delikatny ma udowodnioną klinicznie skuteczność i łagodność. Polecany do codziennej higieny intymnej.

Działanie płynu do higieny intymnej Lactacyd Pharma Ultra-delikatny:
zapewnia łagodne mycie,
wspomaga utrzymanie właściwego pH oraz naturalnej mikroflory okolic intymnych,
zapewnia uczucie świeżości,
jest bezzapachowy,
wspiera pielęgnację miejsc intymnych w przypadku zwiększonej podatności na reakcje alergiczne oraz podrażnienia.

Jak stosować?
Niewielką ilość płynu nałóż na dłoń, a następnie umyj okolice intymne i dokładnie spłucz wodą. Produkt przeznaczony jest tylko do

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanova24.pl
https://www.aptekanova24.pl/lactacyd-pharma-ultra-delikatny-plyn-250ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 

użytku zewnętrznego.

Ostrzeżenia:
Należy zaprzestać stosowania płynu w momencie, gdy pojawią się pierwsze objawy reakcji alergicznej.

TYTUŁ: LACTACYD Pharma płyn do higieny intymnej Ultra-delikatny 250 ml

DESCRIPTION: Płyn higieniczny Lactacyd Pharma Ultra-delikatny myje i chroni miejsca intymne. Zawiera naturalny kwas L-mlekowy,
pomaga utrzymać prawidłowe pH okolic intymnych.
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