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Hydrovag emulsja, 300ml (but.z dozow.) (KRÓTKA DATA do
2022-08-31)
 

Cena: 10,12 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 ml (but.z dozow.)

Postać -

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Zawarte w emulsji metabolity bakterii z rodzaju Lactobacillus działają przeciwdrobnoustrojowo i pomagają zapobiegać rozwojowi
niekorzystnych mikroorganizmów. Hialuronian sodu zawarty w emulsji HYDROVAG® utrzymuje prawidłowe nawilżenie oraz odżywienie
delikatnej i wrażliwej skóry okolic intymnych. Kwas mlekowy oraz mleczan sodu zawarte w emulsji silnie nawilżają oraz pomagają
utrzymać fizjologiczne pH, zapewniając tym samym naturalną ochronę okolic intymnych przed rozwojem niekorzystnej flory bakteryjnej.
Preparat testowany ginekologicznie i dermatologicznie. Może być stosowany również przez kobiety w ciąży.
  Preparat testowany ginekologicznie i dermatologicznie
  Szczególnie polecany do skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień
  Preparat hipoalergiczny
  Zawiera delikatne i łagodne substancje myjące
  Zawiera substancje odżywiające, łagodzące podrażnienia i przyspieszające procesy regeneracji skóry

DZIAŁANIE

HYDROVAG® emulsja wykazuje kompleksowe działanie dzięki specjalnie dobranym składnikom:
metabolity bakterii z rodzaju Lactobacillus chronią okolice intymne przed rozwojem niekorzystnych bakterii i wspomagają utrzymanie
prawidłowej flory bakteryjnej
hialuronian sodu (nisko- i wysokocząsteczkowy) utrzymuje prawidłowe nawilżenie oraz odżywienie delikatnej i wrażliwej skóry okolic
intymnych
ekstrakty z mydlnicy lekarskiej i bawełny działają odżywczo na delikatną skórę okolic intymnych
ekstrakt z kory dębu działa odżywczo i ściągająco
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pantenol i alantoina skutecznie odżywiają, łagodzą podrażnienia i przyspieszają procesy regeneracji skóry
gliceryna wykazuje doskonały efekt nawilżenia oraz znosi dyskomfort związany z suchością
kwas mlekowy silnie nawilża oraz pomaga utrzymać fizjologiczne pH, zapewniając tym samym naturalną ochronę okolic intymnych
przed rozwojem niekorzystnej flory bakteryjnej
substancje myjące łagodnie myją i nie podrażniają skóry

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C

 Producent:

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków
tel. +48 12 37 69 200
e-mail: informacjanaukowa@biomed.pl
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