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LUBA MED PROCTOLAN Specjalistyczny Papier Toaletowy
dla Osób z Hemoroidami 50 sztuk
 

Cena: 8,35 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 szt.

Postać chust.

Producent LUBA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisLUBA MED PROCTOLAN Specjalistyczny Papier Toaletowy dla Osób z Hemoroidami 50 sztukMedLUBA Specjalistyczny nawilżany
papier toaletowy Proctolan 50 sztukProdukt hipoalergiczny z fizjologicznym pHPrzeznaczony dla osób z problemami okolic miejsc
intymnych: hemoroidy, inkontynencja kałowa i moczowaMa działanie antybakteryjne, łagodzące i przeciwświądoweMiękki i
delikatnyZawiera delikatne składniki myjące, które bardzo dobrze i łagodnie oczyszczają okolice odbytuPrzeznaczony do codziennego
stosowaniaProdukt w pełni biodegradowalnyNawilżany papier toaletowy przeznaczony dla osób z hemoroidami. Jest produktem o
fizjologicznym pH, w pełni bezpiecznym dla osób o wrażliwej skórze. Jego hipoalergiczność potwierdzona jest badaniami. Papier
nawilżany jest w pełni biodegradowalny i spłukiwalny w toalecie. Zawiera kompleks składników myjących, które w delikatny sposób
czyszczą wrażliwe okolice miejsc intymnych, nawet w przypadku osób borykających się z hemoroidami, inkontynencją kałową i
moczową, którzy nie mogą używać tradycyjnego papieru toaletowego. Specjalistyczny papier nawilżany zawiera wyciąg z kory dębu,
alantoinę i aktywny pantenol, które działają łagodząco i przeciwświądowo. Zapewniają ochronę antybakteryjną, dzięki czemu może być
stosowany nawet przy istniejących podrażnieniach.Na co zwrócić uwagę kupując papier toaletowy dla osób z problemami?Bardzo
ważną kwestią dla osób borykających się z hemoroidami, a także inkontynencją kałową i moczową jest prawidłowa higiena i pielęgnacja.
Papier toaletowy rozpuszczalny ma w swoim składzie wyselekcjonowane składniki myjące, które w delikatny sposób czyszczą i
pielęgnują wrażliwe miejsca. Dodatkowo warto, aby taki papier po użyciu stanowił barierę dla bakterii. Papier nawilżany LUBA taki
właśnie jest! Fizjologiczne pH wraz z kompleksem antybakteryjnym zapewniają doskonałą ochronę antybakteryjną, dzięki czemu
podrażnione miejsca stref intymnych mają szansę się goić, a nie dodatkowo pogłębiać problem.Jak często można używać
specjalistycznego papieru toaletowego?Papieru przeznaczonego dla osób z problemami stref intymnych możesz używać tak często, jak
to potrzebne. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby ograniczać się w korzystaniu z jego dobroczynnych właściwości. Każdy ze
składników: alantoina, pantenol, wyciąg z kory dębu, a także jony srebra pomagają przywrócić równowagę okolic intymnych. Nawilżany
papier toaletowy nie powoduje żadnych podrażnień, jest łagodny dla skóry.Sposób użyciaOtwórz opakowanie w miejscu do tego
przeznaczonym. Wyjmij potrzebną ilość papieru toaletowego i dokładnie zamknij opakowanie, dociskając taśmę zabezpieczającą, w
przeciwnym wypadku reszta papieru toaletowego może ulec wyschnięciu. Oczyść wrażliwe miejsca łagodnymi ruchami. Po użyciu
możesz spłukać papier w toalecie.SkładAqua, Propanediol, Methylpropanediol, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Panthenol, Allantoin,
Quercus Suber Bark Extract, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, Polyglyceryl-4 Caprate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Parfum,
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Propylene Glycol, Citric Acid, Silver Citrate.
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