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GINEXID ginekologiczna pianka oczyszczająca 150ml
 

Cena: 24,49 PLN

Opis produktu
 

GINEXID ginekologiczna pianka oczyszczająca 150ml

GINEXID stosuje się do higieny intymnej (pH 4,5) przy wszelkich sytuacjach, gdy występuje ryzyko infekcji.

Do stosowania w sytuacjach, takich jak: ciąża i połóg, po operacjach i zabiegach ginekologicznych, we wszystkich sytuacjach wzrostu
ryzyka infekcji, podczas menstruacji (w trakcie korzystania z podpasek, tamponów), po zbliżeniach intymnych, podczas
antybiotykoterapii i antykoncepcji, przed i po korzystaniu z kąpieli wodnych i słonecznych (basen, jezioro, plaża), przed i po korzystaniu z
sauny, siłowni, sali treningowej i gimnastycznej, w czasie podróży.

Pianka delikatnie oczyszcza i tonizuje, łagodzi podrażnienia, wzmacnia naturalny system ochronny błon śluzowych, przywraca i
utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, skutecznie ogranicza nieprzyjemny zapach, działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie, wykazuje
łagodne działanie antyseptyczne (synergiczne działanie chlorheksydyny oraz kwasu undecylenowego)

Pianka Ginexid gwarantuje skuteczność działania w oparciu o naturalne składniki:
CHLORHEKSYDYNA – Antyseptyk o szerokim spektrum działania i udokumentowanej skuteczności w leczeniu zakażeń bakteryjnych i
grzybiczych. Wykazuje silne działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne.
WYCIĄG Z OCZARU – Roślina o wyjątkowych właściwościach leczniczych znana jako “Złoto Indian”. Wykazuje działanie przeciwzapalne,
przeciwbakteryjne, przyspieszające gojenie. Garbniki zawarte w ekstrakcie z hamamelis dają wyczuwalne odczucie świeżości na skórze.
EKSTRAKT Z RUMIANKU – Dzięki działaniom kojącym jest szczególnie wskazany do leczenia obszarów zapalnych. Wykazuje
właściwości oczyszczające, regenerujące, silnie łagodzące i bakteriostatyczne.
MENTOL – Posiada właściwości znieczulające i zmniejszające podrażnienie błon śluzowych. Działa kojąco i odświeżająco.

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. produkt rozpylić trzymając opakowanie do góry dnem. Produkt przeznaczony do stosowania zewnętrznego.
Po użyciu spłukać wodą.

Skład:
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Aqua, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Butane, Ammonium Lauryl Sulfate, Chamomilla Recutita Flower Water, Hamamelis Virginiana
Leaf Water, Isobutane, Propane, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Undecylenamidopropyl Betaine, PEG - 12
Dimethicone, Parfum, Menthol, Polyquaternium-44, Diglukonian Chlorheksydyny, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene.
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