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Specjalistyczna, hipoalergiczna emulsja do higieny intymnej
z probiotykiem
Pojemność opakowania: 265 ml
Przeznaczenie względem wieku: bez ograniczeń
wiekowych
Marka / Seria: BIAŁY JELEŃ PRObiotic
Filtr: Marki: BIAŁY JELEŃ PROBIOTIC
Filtr: Grupy Produktów: Inne
Gramatura: 265 ml
Kod kreskowy: 5900133013258
Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 12
Ilość szt. na palecie: 960
Link do sklepu:
http://www.sklep.pollena.com.pl/emulsja-higieny-intymne
j-bialy-jelen-probiotic-300ml-nowosc-p-567.html
Opis serii: 6-Biały Jeleń - Probiotic
Składniki: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium C14-16
Olefin Sulfonate, Decyl Glucoside, Lactose, Lactis
Proteinum, Bifida Ferment Lysate, Glycerin, Lactitol,
Xylitol, Leuconostoc/ Radish Root Ferment Filtrate,
Lonicera Japonica Flower Extract, Lonicera Caprifolium
Extract, Populus Tremuloides Bark Extract,
Gluconolactone, Lactic Acid, Ethalkonium Chloride
Acrylate/ HEMA/Styrene Copolymer, PEG-6
Caprylic/Capric Glycerides, C12-13 Alkyl Lactate,
Propylene Glycol, Trifolium Pratense Leaf Extract,
Allantoin, Panthenol, Tetrasodium EDTA,
PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane Trioleate, Laureth-2,
Bacillus subtilis, Parfum.
Sposób użycia: Niewielką ilość emulsji nanieść na dłoń,
umyć miejsca intymne, a następnie dokładnie spłukać
ciepłą wodą.

Emulsja do higieny intymnej BIAŁY JELEŃ PRObiotic to
specjalnie opracowana formuła do codziennej higieny i
pielęgnacji intymnych miejsc kobiety. Utrzymuje naturalną
równowagę immunologiczną skóry miejsc intymnych,
zmniejsza ryzyko występowania infekcji i korzystnie wpływa
na błony śluzowe. Łagodzi objawy podrażnień typu pieczenie
i świąd.
Regularne stosowanie powoduje sukcesywne zasiedlanie
miejsc intymnych bakteriami probiotycznymi zapobiegając
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rozwojowi organizmów chorobotwórczych.Dodatek kwasu
mlekowego oraz obecność szczepu probiotycznego, obniża
pH co zapobiega rozwojowi organizmów patogennych.
Zapewnia komfort i długotrwałą świeżość

Wskazania:
- skóra wrażliwa, skłonna do podrażnień
Działanie:
- utrzymuje higienę i pielęgnuje miejsca intymne;
- utrzymuje naturalną równowagę immunologiczną skóry
miejsc intymnych;
- zmniejsza ryzyko występowania infekcji i korzystnie wpływa
na błony śluzowe;
- zapewnia komfort i długotrwałe uczuczie świeżości;
- łagodzi objawy podrażnień typu pieczenie i świąd
Działanie Bacillus subtilis
- regularne stosowanie powoduje sukcesywne zasiedlanie
miejsc intymnych bakteriami probiotycznymi zapobiegając
rozwojowi organizmów chorobotwórczych;
- dodatek kwasu mlekowego oraz obecność szczepu
probiotycznego obniża pH co zapobiega rozwojowi
organizmów patogennych
- łagodzi podrażnienia miejsc intymnych
- wspomaga leczenie infekcji grzybiczych
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