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LUBA MED Ziołowe Ukojenie chusteczki do higieny intymnej
w czasie menstruacji 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 Ukojenie chusteczki do higieny intymnej w czasie menstruacji 20 sztukSkutecznie oczyszczają, łagodzą i
odświeżają okolice intymneIdealne do stosowania w czasie menstruacji. Mają obniżone PHDelikatna i miękka chusteczka zapewnia
komfort w czasie użycia, nie podrażniając miejsc intymnychDzięki wyciągowi z żurawiny mają działanie antybakteryjnePrawoślaz
lekarski łagodzi stany zapalne skóry, a probiotyk i kwas mlekowy wzmacniają naturalną barierę ochronnąIdealnie zastępują płyn do
higieny intymnejW pełni naturalna włóknina celulozowa pozwala na całkowite rozpuszczenie się chusteczek w wodzie, tym samym
szybko i dyskretnie można pozbyć się zużytej chusteczki, wrzucając ją do toaletyNiewielkie kompaktowe opakowanie, które z łatwością
można zabrać ze sobą do pracy lub w podróż. Opakowanie mieści się w każdej torebce lub plecakuChusteczki do higieny intymnej
idealne dla wszystkich PańStrefa intymna, to miejsce, o które należy dbać ze szczególną uwagą i subtelnością. Delikatne chusteczki do
higieny intymnej z żurawiną i prawoślazem lekarskim, to najlepsze rozwiązanie dla kobiet w każdym wieku. Wyciąg z żurawiny działa
antybakteryjnie, a dodatek prawoślazu łagodzi wszelkie stany zapalne skóry. Dodatkowe wzmocnienie naturalnej bariery ochronnej
zapewnia kwas mlekowy i probiotyk. To najlepsze i najskuteczniejsze połączenie.Ziołowe chusteczki - sprawdzone i dyskretne
rozwiązanieZiołowe chusteczki z dodatkiem żurawiny i prawoślazu polecane są w szczególności w czasie menstruacji. Mają obniżone
PH i właściwości oczyszczające, łagodzące i odświeżające, które w te szczególne dni jest tak ważne.To dyskretne rozwiązanie dla każdej
kobiety. Chusteczki wykonane są w 100% z naturalnej włókniny celulozowej, co sprawia że bez problemu rozpuszczają się w toalecie. A
małe i poręczne opakowanie można schować do każdej torebki.Sposób użyciaPo wyjęciu chusteczki z opakowania należy je zamknąć,
aby zabezpieczyć resztę chusteczek przed wyschnięciem. Opakowanie mieści 20 chusteczek. Ilość chusteczek zależy od potrzeb. Po
zużyciu chusteczki można wyrzucić do kosza lub do ubikacji. Chusteczki są w pełni rozpuszczalne.SkładAqua, Propanediol, Althaea
Officinalis Root Extract, Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract, Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Allantoin, Betaine, Glycerin, Lactic
Acid, Polyglyceryl-4 Caprate, Sodium Levulinate; Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Parfum.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/luba-med-ziolowe-ukojenie-chusteczki-do-higieny-intymnej-w-czasie-menstruacji-20-sztuk.html
https://aptekazawiszy.pl/luba-med-ziolowe-ukojenie-chusteczki-do-higieny-intymnej-w-czasie-menstruacji-20-sztuk.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

