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Hemorol pianka do higieny intymnej, 150 g hemoroidy żylaki
odbytu
 

cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 150 gram

Postać pianka

Producent FARMINA

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie hemoroidy

Opis produktu
 

Hemorol pianka do higieny intymnej, 150 g

Opis

Hemorol Pianka do higieny intymnej stworzona została na bazie wyciągu z korzenia tarczycy bajkalskiej wzbogaconego w kwas
mlekowy i D-pantenol. Preparat oczyszcza i odświeża, jest polecany w przypadku osób borykających się z problemem hemoroidów.

Wskazania

Hemorol Pianka do higieny intymnej rekomendowana do stosowania w codziennej higienie odbytu i miejsc intymnych, polecana dla osób
borykających się z problemem hemoroidów, osób intensywnie uprawiających sport, kiedy istnieje ryzyko podrażnienia okolic odbytu,
osób po zabiegach okolic odbytu i stref intymnych.

Działanie

Oczyszczająco-kojąca Pianka do higieny intymnej Hemorol rekomendowana jest do stosowania w codziennej higienie miejsc intymnych
oraz odbytu. Preparat delikatnie oczyszcza i odświeża, rekomendowany jest dla osób z problemem hemoroidów. Zmniejsza odczucie
świądu i nawilża. Wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie, wykazuje działanie łagodzące i kojące.
Kwas mlekowy redukuje ryzyko infekcji, a także wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu pH. Dodatkowo D-pantenol zwiększa
nawilżające i łagodzące działanie preparatu. Pianka ma optymalne pH.

Sposób użycia

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
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 Stosować przynajmniej raz dziennie.

Na dłoń nanieść niewielką ilość pianki.

Umyć okolice odbytu oraz miejsca intymne, po czym obficie spłukać wodą.

Uwagi do stosowania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Skład

Aqua, Propylene Glikol, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sulfate, Sarcosinate, Sodium Laureth Sulfate,
Panthenol, Lactic Acid, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Phenoxyethanol, Methyloparaben, Ethyloparaben, Propyloparaben,
Butyloparaben, Sodium Carbonate.

Zawartość:

150 g

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL WROCŁAW

Pozwolenie: CPNP 3390159
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