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BAIFEM pianka do higieny intymnej 150 g
 

Cena: 19,25 PLN

Opis słownikowy

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

BAIFEM pianka do higieny intymnej - przeznaczona do codziennej higieny okolic intymnych. Wyjątkowo delikatna forma pianki z
łagodzącym działaniem D-pantenolu sprawiają, że preparat ten sprawdza się doskonale szczególnie dla kobiet podatnych na infekcje i
podrażnia okolic intymnych. Pianka nie zawiera mydła, a jedynie naturalne składniki delikatnie myjące i łagodzące, dzięki czemu
istniejące podrażnienia zostają złagodzone, a ryzyko wystąpienia nowych zostaje zminimalizowane.

Wyjątkowa receptura pianki sprawia, iż polecana jest ona w takich szczególnych sytuacjach jak:

przyjmowanie antybiotyków (które osłabiają naturalną florę bakteryjną całego organizmu, w tym także stref kobiecych),  

częste korzystanie z basenów,  

poród i okres poporodowy,  

codzienna pielęgnacja dla kobiet poszukujących delikatnych środków myjących.  

Sekret skuteczności – receptura

łagodzący wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej,  

kwas mlekowy - zapewniający optymalizację poziomu pH w okolicach intymnych,  

D-pantenol - służy utrzymaniu właściwego nawilżenia i szybkiej regeneracji naskórka.  
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Działanie  

Wyciąg z tarczycy bajkalskiej działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo. D-pantenol posiada zdolność wiązania wody i
pomaga zatrzymać ją w skórze, przez co przywraca elastyczność, gładkość i wspomaga jej odbudowę. Kwas mlekowy, naturalny
składnik kobiecych stref intymnych, utrzymuje prawidłowe pH, dodatkowo zmniejszając ryzyko infekcji.

Preparat delikatnie myje i oczyszcza okolice intymne, zapewnia długotrwałe uczucie świeżości, łagodzi podrażnienia.

 

Sposób użycia

Aplikuj piankę na czystą dłoń, dzięki wygodnemu dozownikowi, delikatnie i dokładnie umyj miejsca intymne, a następnie spłucz
dokładnie wodą.

 

Skład  

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

 

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:

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

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


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

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.  
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