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GYNTIMA Intymny żel natłuszczający (lubricating) 50 ml
FYTOFONTANA
 

Cena: 16,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent HERB-PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościGYNTIMA Intymny żel natłuszczający (lubricating) 50 ml FYTOFONTANACharakterystyka i działanie:fytofontana
GYNTIMA Intymny żel natłuszczająco-nawilżający (lubricating) to łagodna formuła na bazie wody pomagająca usunąć fizjologiczne
problemy wynikające z niewystarczającego nawilżenia śluzówki pochwy. Zwiększa jej śliskość i gładkość, oraz zmniejsza występowanie
drobnych podrażnień i zranień. Dodatkowo aktywne substancje zawarte w żelu obniżają ryzyko wystąpienia infekcji, a Panthenol oraz
Witamina E działają łagodząco na podrażnione okolice.Żel zalecany jest w celu złagodzenia nieprzyjemnych odczuć w czasie stosunku
płciowego oraz w celu podniesienia lubrykujących właściwości prezerwatywy.W szczególności zwiększa komfort w okresie menopauzy,
kiedy może dochodzić do niewystarczającego nawilżenia pochwy.Żel nadaje się również do łagodniejszego wprowadzania tamponów
higienicznych lub czopków.Nie zawiera sztucznych dodatków zapachowych ani barwników.Produkty serii GYNTIMA firmy Herb-Pharma
Switzerland to szeroka gama czopków dopochwowych o starannie dobranych naturalnych składnikach. Kwas mlekowy, kwas
hialuronowy, szałwia lekarska, olejek herbaciany czy ekstrakt z soi, skutecznie pomagają usuwać waginalne problemy i utrzymują
naturalną równowagę pochwy. Wystarczy wybrać dla siebie odpowiedni produkt np.: Probiotica Forte, Hyaluronic, Probiotica,
Menopausa, Deo.Uzupełnieniem żelu są inne produkty GYNTIMA przeznaczone do miejsc intymnych m.in. i pianki do higieny intymnej,
kremy oraz lubrykanty.Firma Herb-Pharma AG Switzerland, gwarantuje Państwu najwyższą jakość produktów, na których można
polegać. Zdrowie, dobre samopoczucie oraz satysfakcja klienta są naszym najważniejszym celem. Wierzymy w siłę naturalnych
składników połączonych z najnowszymi osiągnięciami biotechnologii.Sposób użyciaAplikować w zależności od potrzeb koniuszkami
palców do wejścia do pochwy lub na prezerwatywę (ewent. na penisa).WażnePrzechowywać w ciemnym, suchym miejscu w
temperaturze 10-25 oC. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.SkładnikiAqua, Glycerin, Polysorbate 20, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Carbomer, Triethanolamine, Panthenol, Tocopheryl Acetate.ProducentMade in EU by Herb-Pharma Corporation s.r.o.,
935 65 Veľké Ludince, Słowacja under the licence from Herb-pharma AG, Zürich, Switzerland.
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