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Procto-Glyvenol Soft, żel do higieny intymnej, 180ml
 

cena: 17,50 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 180 ml

Postać żel

Producent RECORDATI

Rodzaj rejestracji kosmetyk

Opis produktu
 

Przy hemoroidach nale?y stosowa? ?rodki myj?ce o fizjologicznym pH, które nie podra?niaj?. Taki w?a?nie jest
?el do higieny intymnej z ruszczykiem Procto-Glyvenol® Soft. Ma neutralne pH i zawiera sk?adniki, które
nawzajem uzupe?niaj? swoje dzia?anie, przynosz?c ulg? osobom borykaj?cym si? z chorob? hemoroidaln?.
Procto-Glyvenol® Soft to ?el do higieny intymnej dedykowany osobom doros?ym z hemoroidami. Pomaga on 
odpowiednio dba? o higien? i piel?gnacj? wra?liwych okolic odbytu. W sk?adzie tego preparatu
znajdziemy:
ekstrakt z ruszczyka – pomaga ?agodzi? sw?dzenie i pieczenie,
ekstrakt z kasztanowca – dzia?a ?ci?gaj?co i przeciwobrz?kowo,
ekstrakt z oczaru wirginijskiego – posiada w?a?ciwo?ci przeciwbakteryjne,
wyci?g z li?ci aloesu – nawil?a i zwi?ksza zdolno?ci regeneracyjne skóry,
alantoin? – dzia?a koj?co i ?agodzi podra?nienia,
tetranyl U – redukuje sw?dzenie i podra?nienia,
naturaln? betain? i D-pantenol – doskonale nawil?aj? i chroni? przed przesuszeniem.
?el do higieny intymnej dla osób z hemoroidami Procto-Glyvenol Soft przyjemnie si? rozprowadza,
wytwarzaj?c delikatn? pian?. Skutecznie myje i od?wie?a okolice odbytu. Skóra po jego u?yciu jest
wyra?nie g?adsza i lepiej nawil?ona.

 Stosowanie
 Żel do higieny intymnej z ruszczykiem Procto-Glyvenol® Soft przeznaczony jest dla osób doros?ych, do codziennego
stosowania.
Niewielk? ilo?ci? p?ynu nale?y umy? okolice odbytu, a nast?pnie sp?uka? wod?.
Produkt przeznaczony jest wy??cznie do u?ytku zewn?trznego.

 Skład
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 Aqua, Lauryl Glucoside, Lauramidopropyl Betaine, Glycerin, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Coco-
Glucoside, Glyceryl Oleate, Betaine, Ruscus Aculeatus Root Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract,
Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Lactic Acid, Panthenol, Allantoin,
Cholesterol, Undecylenamidopropyltrimonium Methosulfate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate,
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Lecithin, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Decyl Glucoside,
Propylene Glycol, Parfum.

Przeciwwskazania
 Nadwra?liwo?? na którykolwiek ze sk?adników preparatu. 

 Ostrze?enia
 W przypadku pojawienia si? niepo??danych skutków takich jak podra?nienia, pieczenia lub rumie?, nale?y
przerwa? stosowanie produktu.
Nie stosowa? po up?ywie terminu wa?no?ci.
 
 Wyprodukowano dla:
 Recordati Polska Sp. z o.o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
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