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AZETA BIO ORGANICZNY ŻEL do higieny intymnej w ciąży z
inca inchi 200 ML
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Azeta Bio

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaOrganiczny żel do higieny intymnej z olejkiem Inca Inchi dla kobiet doskonale nadaje się do codziennej pielęgnacji miejsc
intymnych. Połączenie wyciągu z kwiatów nagietka lekarskiego, olejku z drzewa herbacianego oraz olejku z nasion Inca Inchi sprawia, że
płyn jest idealny zarówno jako płyn do higieny intymnej w ciąży, jak i płyn do higieny intymnej po porodzie, w okresie menopauzy, obitego
krwawienia, upławów czy innych dolegliwości spowodowanych zmianami hormonalnymi.Wyciąg z nagietka lekarskiego zapobiega
nadmiernemu poceniu się i podrażnieniom stref intymnych. Wykazuje działanie łagodzące i przeciwzapalne. Ma właściwości
przeciwgrzybicze i antybiotyczne, chroni przed podrażnieniami.Olejek z drzewa herbacianego jest naturalnym antyseptykiem, działa
silnie bakteriobójczo, wirusobójczo i przeciwgrzybicznie. Odkaża i działa przeciwzapalnie a także odświeżająco i chłodząco. Zapobiega
przykrym zapachom miejsc intymnych, których przyczyną może być infekcja pochwy w ciąży.Olejek z nasion Inca Inchi idealnie nawilża,
zapobiegając uczuciu suchości miejsc intymnych i dyskomfortowi jakim jest częste pieczenie pochwy. Dolegliwość ta pojawia
zwłaszcza w pierwszych miesiącach ciąży, tuż po porodzie a także w okresie menopauzy.Higiena intymna w ciąży jest bardzo istotna,
dlatego do płynu dodano również mocznik i kwas mlekowy, które przywracają równowagę pH, łagodzą podrażnienia i infekcje intymne w
ciąży.Naturalne żele intymne dla kobiet w ciąży Azeta Bio nie zawierają środków drażniących, wywołujących uczulenia, potencjalnie
szkodliwych dla zdrowia. Wykluczone zostały również syntetyczne środki powierzchniowo czynne, barwniki i niebezpieczne substancje
zapachowe.DziałanieDziałanie składników aktywnych: Olejek z Inca Inchi (inaczej Sacha Inchi lub Plukenetia Volubilis Linneo) – roślina
Inca Inchi nazywana jest skarbem Inków i od tysięcy lat uprawiana jest przez rdzenną ludność wiejską zamieszkującą puszczę
amazońską. Z uwagi na bogactwo kwasów: Omega 3 (ok. 48%), Omega 6 (ok. 36%) i Omega 9 (ok.8%) olejek Inca Inchi gwarantuje
ochronę tkanek skóry, zapobiega ich starzeniu się, nadaje skórze elastyczność i prawidłowe nawodnienie. Badania wykazały jego
zbawienny wpływ na suchą skórę czy zniszczone włosy. Kwasy tłuszczowe Omega-3 są naturalnym przeciwutleniaczem i
antyoksydantem.Urea - mocznik - substancja nawilżająca, mająca zdolność przenikania przez warstwę rogową naskórka. Działa
keratoplastycznie (zmiękcza warstwę rogową).Calendula Officinalis Flower Extract – wyciąg z kwiatów nagietka lekarskiego. Nagietek
znany jest z właściwości gojących, łagodzących i antyseptycznych. Wykazuje działanie przeciwzapalne. Ma właściwości
przeciwgrzybicze i antybiotyczne, działa ściągająco i oczyszcza skórę. Chroni przed podrażnieniami, łagodzi świąd i zapobiega uczuciu
suchości pochwy. Nadaje zapach i neutralizuje niepożądane zapachy w kosmetyku.Melaleuca Alternifolia Leaf Oil – olejek z drzewa
herbacianego. Działa silnie bakteriobójczo, wirusobójczo i przeciwgrzybicznie. Jest antyseptykiem, odkaża i działa przeciwzapalnie, a
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także odświeżająco i chłodząco. Jest również naturalną substancją zapachową i neutralizuje niepożądane zapachy w kosmetyku.Lactic
Acid - kwas mlekowy. Substancja nawilżająca, stosuje się ją głównie w balsamach do pielęgnacji skóry suchej, przesuszonej. Zwiększa
skuteczności działania innych preparatów kosmetycznych - skóra przygotowana kwasami lepiej absorbuje składniki aktywne zawarte w
kremach. Działa antybakteryjnie, zapobiega tworzeniu ognisk zapalnych.Sposób użyciaZalety produktu:95% składników pochodzenia
organicznegoskładniki pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznychbezpieczny dla środowiska skład oraz opakowania
pochodzące z surowców odnawialnych i materiałów z recyclingubez składników pochodzenia zwierzęcego - 100 % Vegan
friendlybezpieczny dla osób uczulonych na glutenposiada certyfikat Bio Eco Cosmesi AIAB, który nie dopuszcza do produkcji
kosmetyków takich substancji, jak: parabeny, SLES, SLS, PEG, EDTA, sztuczne barwniki, mydło alkaliczne, syntetyczne zapachy i
składniki chemiczne, DEA, MEA, TEA, silikon, polyquaternium, fenoksyetanol oraz pochodne ropy naftowejbez substancji z roślin
modyfikowanych genetycznietestowany dermatologicznieposiada praktyczną pompkę do łatwej aplikacjiprodukt zgodny z
rozporządzeniem UE (WE 1223/2009), wpisany do rejestru CPNP pod numerem: 1752567wyprodukowany we WłoszechSkładAqua
(Purified Water), Sodium Cocoamphoacetate (natural origin, vegetable substance), Sodium Myristoyl Sarcosinate, Sodium Lauryl
Sulfoacetate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine Gluconolactone, Glycerin (derived from
Oliv oil), Parfum, Urea, Disodium Coco-Glucoside Citrate (natural, vegetable substance)*, Sodium Benzoate, Calendula Officinalis Flower
Extract (natural extract from calendula flowers)*, Phytic Acid, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (natural plant), Lactic Acid Plukenetia
Volubilis Seed Oil (Inca Inchi seed oil/Inca omega oil)** biological
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