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BAIFEM K żel 40 g
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

BAIFEM K nawilżający żel o właściwościach łagodzących podrażnienia. Jego składniki działają również przeciwbakteryjnie. Żel jest
szczególnie zalecany w okresie podwyższonego ryzyka infekcji okolic intymnych oraz w sytuacjach sprzyjających podrażnieniom
i otarciom (menstruacja, korzystanie z basenu, noszenie obcisłej lub syntetycznej bielizny). Łatwa do nałożenia konsystencja żelu
nawilża i uelastycznia wrażliwą skórę miejsc intymnych. Żel bardzo dobrze rozprowadza się na skórze, nawilża i uelastycznia śluzówkę.

Unikalna receptura żelu to głównie wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej i kwas mlekowy. Wyciąg z tarczycy bajkalskiej łagodzi i działa
przeciwzapalnie o oraz hamuje rozwój szkodliwych drobnoustrojów. Kwas mlekowy zapewnia utrzymanie naturalnego pH okolic
intymnych, co jest podstawą zachowania zdrowia i komfortu okolic intymnych.

 

Działanie  

W preparacie zawarty jest wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej, który wykazuje działanie przeciwzapalne, antybakteryjne
i przeciwgrzybiczne.

Kwas mlekowy to naturalny składnik kobiecych stref intymnych, utrzymuje prawidłowe pH, dodatkowo zmniejszając ryzyko infekcji.

 

Sposób użycia

Niewielką ilość żelu nanieść na okolice intymne ciała, w szczególności na miejsca wrażliwe na otarcia. Stosować dwa razy dziennie lub
w razie potrzeby.

 

Skład  

Seria produktów Baifem oparta została na wyciągu z kojących i łagodzących korzeni tarczycy bajkalskiej, D-pantenolu i kwasie
mlekowym.  
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Tarcza Bajkalska

(Scutellaria Baicalensis Georgi) - ta niewielka roślina lecznicza, z której pozyskuje się leczniczy surowiec zwany również złotym
korzeniem występuje we wschodniej Syberii, Chinach, Mongolii i Japonii, od tysięcy lat wykorzystywana była w tradycyjnej medycynie
chińskiej. Współczesne badania potwierdziły jej tradycyjne zastosowanie i wykazały, że składniki czynne tarczycy bajkalskiej posiadają
silne właściwości:

przeciwbakteryjne,  

przeciwgrzybicze,  

przeciwwirusowe,  

przeciwalergiczne,  

hamujące rozwój stanu zapalnego.  

 

Kwas mlekowy:

Przywraca i utrzymuje prawidłowe pH miejsc intymnych, chroni błonę śluzową przed podrażnieniami i zmniejsza ryzyko infekcji o
podłożu bakteryjnym i grzybiczym:

zapewnia optymalny stan fizjologiczny okolic intymnych  

działa profilaktycznie, chroniąc przez infekcjami  

pomaga utrzymać okolice intymne w dobrej kondycji w czasie kąpieli w basenie, zbliżeń intymnych, po porodzie, kuracji antybiotykowej i
w innych sytuacjach stwarzających potencjalne zagrożenie infekcją lub podrażnieniem  

 

D-pantenol:

Stymuluje podziały komórkowe, dzięki czemu działa gojąco i regenerująco, pomocny jest przy gojeniu ran i drobnych uszkodzeń skóry:

ma zdolność wiązania wody, dzięki czemu zwiększa elastyczność skóry,  

działa łagodząco,  

przyśpiesza odtwarzanie uszkodzonego nabłonka,  

pomocny przy podrażnieniach skóry,  

polecany przy oparzeniach posłonecznych oraz po goleniu i depilacji,  

łagodzi podrażnienie i swędzenie,  

bardzo dobrze tolerowany przez skórę, nie podrażnia, ani nie uczula.  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

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

