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Naturalny żel do higieny intymnej Aloes i lukrecja, 300ml
 

Cena: 13,64 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent YOPE SP. Z O.O. POLSKA

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Przeznaczony do codziennej higieny intymnej. Działa kojąco i wzmacnia barierę ochronną śluzówki. Naturalne składniki, delikatne
substancje myjące i pH 4 skutecznie zadbają o Twój codzienny komfort!

Naturalny, delikatny żel do higieny intymnej Aloes i lukrecja pozwoli na codzienną profilaktykę i wzmacnianie odporności śluzówki w
strefach intymnych. Łagodne detergenty myjące połączyliśmy z kojącymi, nawilżającymi sokiem z aloesu, alantoiną, wzmacniającymi
florę bakteryjną prebiotykami i fermentowaną wodą różaną.

Znajdziecie w nim też starannie dobrane składniki aktywne, między innymi:
• Kwas mlekowy – to jeden z głównych składników naturalnego czynnika nawilżającego (NMF). Dba o odpowiednie nawilżenie i
nawodnienie skóry, poprawia jej jędrność i elastyczność. Wzmacnia barierę ochronną naskórka i pomaga w odbudowie pH skóry,
przywracając jej fizjologiczny odczyn.
• Sorbitol – w naturalny sposób osłania skórę poprzez przenikanie do przestrzeni międzykomórkowych oraz wiąże wodę, która jest
niezbędna do utrzymania prawidłowego nawilżenia. Oprócz tego wygładza, uelastycznia i poprawia jakość skóry, regulując również
procesy regeneracji.
• Panthenol – wnikając w głębokie warstwy skóry, kojąc i regenerując. Działa nawilżająco i kojąco skórę, wzmacnia barierę
hydrolipidową, nie jest komedogenny i może być stosowany bezpośrednio na śluzówki.

Dlaczego pH jest tak ważne w higienie intymnej? Skóra ma pH 5,5, a strefy intymne dorosłej kobiety pH 4. To dokładnie tyle, ile nasze
żele do higieny intymnej! Ich bezpieczeństwo i skuteczność sprawdzone zostały w badaniach aplikacyjnych prowadzonych przez
ginekologów.
99% naturalnych składników!
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Składniki:

99% składników pochodzenia naturalnego oraz o niskim stopniu przetworzenia.
Wszystkie składniki
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sorbitol, Lauryl Glucoside, Disodium Cocoamphodiacetate, Lactic Acid, Disodium Cocoyl Glutamate,
Coco Glucoside, Glyceryl Oleate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Levulinic Acid, Parfum, Sodium Anisate, Inulin, Alpha-Glucan
Oligosaccharide, Panthenol, Sodium Levulinate, Glycerin, Fructose, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Saccharomyces/Rice Ferment
Filtrate, Pentylene Glycol, Jasminum Officinale Flower Water, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Citric Acid, Sodium
Benzoate.

Producent:

Yope
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