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Emulsja do higieny intymnej Lactacyd Hydro-Balance 200 ml
 

Cena: 17,63 PLN

Opis słownikowy

Producent OMEGA

Opis produktu
 

Lactacyd Nawilżający Emulsja do higieny intymnej 200 ml

Składniki
Aqua, Magnesium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth
Sulfosuccinate, Sodium Laureth Sulfate, Glycol Distearate, Glyceryl Oleate, PEG-7
Glyceryl Cocoate, Coco-Glucoside, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Parfum, Glycerin,
Cocamide MEA, Caprylyl Glycol, Sodium Benzoate, PEG-55 Propylene Glycol Oleate,
Propylene Glycol, Glyceryl Laurate, Laureth-10, Sodium Chloride, Citric Acid, Lactic Acid,
Sodium Hydroxide, Formic Acid, EDTA, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides
Citrate

Marka
Lactacyd

Cechy
ochrona i nawilżenie, eliminuje uczucie suchości i pomaga utrzymać równowagę pH,
polecana dla kobiet 40+, wzbogacona o ekstrakt z kwiatu lotosu, testowana
dermatologicznie, nr 1 w Polsce i na świecie, zawiera naturalny kwas mlekowy

Marka standaryzowana
Marka: Lactacyd
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Adres kontaktowy
Venecoweg 26, BE-9810

Opis produktu
Lactacyd Nawilżający to płyn do higieny intymnej z naturalnym kwasem mlekowym
stworzony z myślą o kobietach potrzebujących dodatkowego nawilżenia okolic
intymnych. Odpowiedni dla kobiet w wieku 40+ oraz pań odczuwających dyskomfort
związany z uczuciem suchości okolic intymnych. Lactacyd Nawilżający w postaci
kremowej emulsji to niezwykle delikatny produkt przeznaczony do codziennej
pielęgnacji stref kobiecych. Szczególnie polecany jest kobietom po 40. roku życia, które
z różnych powodów borykają się z uczuciem suchości okolic intymnych. Specjalnie
opracowana formuła emulsji, wzbogacona naturalnym kwasem mlekowym i
ekstraktem z kwiatu lotosu przyczynia się do poprawy komfortu oraz poziomu
nawilżenia okolic intymnych. Lactacyd Nawilżający nie zawiera mydła, dzięki czemu nie
zaburza pH okolic intymnych. Dzięki formule, zawierającej ekstrakt z kwiatu lotosu,
Lactacyd pomaga przywrócić i wzmocnić naturalną barierę hydrolipidową delikatnych
okolic intymnych, a kwas mlekowy sprzyja utrzymaniu równowagi bakteryjnej. Ta
emulsja intymna polecana jest kobietom w trakcie lub po przebytej menopauzie,
zmagającym się z uczuciem suchości okolic intymnych. Polecany jest również do
pielęgnacji w trakcie stosowania terapii hormonalnej.Produkt testowany
dermatologicznie. Działanie emulsji do higieny intymnej Lactacyd Nawilżający: -
pomaga łagodzić uczucie suchości okolic intymnych - zapewnia uczucie nawilżenia i
świeżości, - wspiera utrzymanie równowagi pH, - pomaga przywrócić właściwą warstwę
hydrolipidową okolic intymnych - nie zawiera mydła.

O marce
Lactacyd Nr 1 w rekomendacji ginekologów

Kontakt
Omega Pharma Int.

Logotypy stron trzecich
Green Dot

Przygotowanie i stosowanie
Jak stosować? Żel nawilżający do higieny intymnej przeznaczony jest wyłącznie do
użytku zewnętrznego. Produkt idealnie nadaje się do codziennej troski o sfery intymne.
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Niewielką ilością żelu nanieść na czystą dłoń, umyć miejsca intymne, a następnie
dokładnie spłukać wodą.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Trwałość po otwarciu
Trwałość po otwarciu. miesiąc/miesiące/miesięcy 12

Rozmiar opakowania
200

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Pompka

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 200

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 161
Wymagana szerokość na półce: 73
Wymagana głębokość na półce: 40

Waga
Waga brutto: 242

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 161
Szerokość: 73
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Głębokość: 40

Adres producenta
Omega Pharma Int. Venecoweg 26, BE-9810

Adres zwrotny
Omega Pharma Int. Venecoweg 26, BE-9810

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenia: W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać
stosowania produktu.

Języki na opakowaniu
polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Emulsja do higieny intymnej
Wariant: Nawilżający

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://szybkikoszyk.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

