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LUBA MED Ziołowe Odświeżenie chusteczki do higieny
intymnej do codziennej pielęgnacji 20 sztuk
 

Cena: 5,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 szt.

Postać chust.

Producent LUBA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisLUBA MED Ziołowe Odświeżenie chusteczki do higieny intymnej do codziennej pielęgnacji 20 sztukDbałość o higienę intymną
bez konieczności użycia wodyProdukt idealny do codziennej pielęgnacji i odświeżeniaChusteczki w składzie zawierają lecznicze
ziołaWykazują działanie antyseptycznie i doskonale łagodzą stany zapalne skóryDzięki zawartości prebiotyków i kwasu mlekowego
chusteczki zapewniają fizjologiczne pH i wzmacniają naturalną florę bakteryjnąDoskonale odświeżają i nawilżająChusteczki są miękkie i
wytrzymałe, nie rwą się w dłoniachW małym niewielkim, kompaktowym opakowaniu mieści się aż 20 chusteczek, które można mieć
zawsze przy sobieHigiena intymna jeszcze nigdy nie była tak łatwaDbanie o higienę intymną jest niezwykle ważne. Niestety są to
miejsca, które są w szczególności podatne na wszelkie podrażnienia. Stosując nawilżane ziołowe chusteczki do higieny intymnej, dbanie
o te szczególne okolice jeszcze nigdy nie było tak łatwe i bezpieczne. Zawierają one ziołowy wyciąg z szałwii lekarskiej, który ma
działanie antyseptyczne i przeciwzapalne. Dodatkowo siemię lniane łagodzi podrażnienia i przyspiesza proces regeneracji skóry w
miejscach intymnych. Probiotyk i kwas mlekowy mają za zadanie wzmocnić naturalną barierę ochronną. Stosując ziołowe chusteczki
szybko, dokładnie i delikatnie oczyścisz delikatną skórę i błony śluzowe okolic intymnych, zapewniając fizjologiczne pH.Codzienna
pielęgnacja miejsc intymnych na wyciągnięcie dłoniZiołowe chusteczki do higieny intymnej można stosować codziennie. Doskonale
czyszczą delikatne miejsca, łagodzą stany zapalne, wzmacniają naturalną florę bakteryjną i pozostawiają skórę odświeżoną i nawilżoną.
Chusteczki nawilżane z szałwią można używać również w czasie menstruacji. Niewielkich rozmiarów opakowanie można zmieścić do
każdej torby, torebki czy plecaka, dzięki temu chusteczki do higieny intymnej można mieć zawsze przy sobie. Sposób użycia nie wymaga
dostępu do wody, a zużytą chusteczkę można wrzucić do toalety, bo jest w pełni rozpuszczalna w wodzie. Dzięki temu dyskretnie i
szybko można oczyścić intymne miejsca bez uczucia dyskomfortu i podrażnień.Sposób użyciaOpakowanie należy otworzyć w
wyznaczonym miejscu, wyjąć potrzebną ilość chusteczek i zamknąć opakowanie, aby pozostałe chusteczki nie wyschły. Chusteczki
należy stosować w zależności od potrzeb, delikatnie przecierając nimi miejsca intymne, które chcesz oczyścić. Zużyte chusteczki można
wrzucić bezpośrednio do ubikacji. Produkt jest w pełni rozpuszczalny w wodzieSkładAqua( Water), Propanediol, Salvia Officinalis ( Sage)
Leaf Extract, Linum Usitatissimum ( Linseed) Seed Extract, Allantoin, Betaine, Glycerin, Lactic Acid, Polyglyceryl-4 Caprate, Glyceryl
Caprylate, Sodium Levulinate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, ParfumAqua( Water),
Propanediol, Salvia Officinalis ( Sage) Leaf Extract, Linum Usitatissimum ( Linseed) Seed Extract, Allantoin, Betaine, Glycerin, Lactic Acid,
Polyglyceryl-4 Caprate, Glyceryl Caprylate, Sodium Levulinate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
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