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ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ,
CZARNA PORZECZKA &
SŁONECZNIK, 200 ML
CENA:

39,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Nova Kosmetyki
Kod EAN: 5903636927022

OPIS PRZEDMIOTU

Żel do higieny intymnej, Czarna porzeczka & Słonecznik, 200 ml
Żel do higieny intymnej
Łagodna pielęgnacja miejsc intymnych
Nie podrażnia
EFEKT: Uczucie czystości i świeżości
100% naturalny
Nie zawiera konserwantów i kompozycji zapachowej
Spełnia wymagania wegetarian i wegan
Szklane opakowanie
Co jeszcze warto wiedzieć o naszym żelu?
Żel do higieny intymnej Czarna porzeczka i słonecznik to łagodna pielęgnacja miejsc intymnych. Jest w 100% z
naturalnych składników, bez dodatku konserwantów i sztucznych kompozycji zapachowych. Dzięki naturalnym
składnikom nie podrażnia skóry, a jednocześnie dokładnie oczyszcza i pozostawia uczucie świeżości.
Tylko naturalne składniki w naszych kosmetykach!

Żel zawiera tylko trzy w zupełności naturalne składniki. Ekstrakt z owoców czarnej porzeczki intensywnie nawilża oraz
łagodzi podrażnienia. Poza nim w skład wchodzą także certyﬁkowane, delikatne substancje oczyszczające. Wykorzystane
substancje myjące pochodzą od roślin. Skutecznie usuwają wszystkie zanieczyszczenia, ale także ich delikatne działanie
nie podrażnia bariery skóry. Trzeci, nie mniej ważny, składnik to kwas mlekowy. Dodatek kwasu mlekowego zapewnia
ﬁzjologiczne, lekko kwaśne pH. Sprzyja to rozwojowi dobroczynnej ﬂory bakteryjnej, co sprawia, że okolice strefy
intymnej są w znacznym stopniu chronione przez cały dzień.
Zawartość certyﬁkowanych składników zapewnia całkowicie bezpieczny produkt, do stosowania przez każdego. Produkt
testowany dermatologicznie. W zupełności wolny od składników pochodzenia zwierzęcego, dlatego jest akceptowany
przez wegan oraz wegetarian. Żel znajduje się w szklanej buteleczce oraz posiada precyzyjną pompkę, która umożliwia
łatwe dozowanie produktu. Dzięki zastosowaniu pompki dozującej - żel jest bardzo wydajny i wystarcza na wiele dni
codziennej pielęgnacji.
Żel do higieny intymnej to niezbędny produkt codziennej pielęgnacji, istotny jest precyzyjny wybór tak strategicznych
produktów. Ekologiczny żel to gwarancja codziennego czyszczenia oraz pielęgnacji tak delikatnych części ciała każdej
kobiety.
Regularne stosowanie żelu sprawia, że strefa intymna jest oczyszczona, świeża, a jednocześnie wolna od podrażnień.
Dodatkowo żel niweluje uczucie dyskomfortu.
Stosowanie: Żel nanieść na dłoń, umyć miejsca intymne, następnie spłukać wodą.
EKSTRAKT Z OWOCÓW CZARNEJ PORZECZKI - Nawilża, ujędrnia i wygładza skórę, a także łagodzi podrażnienia i
opóźnia efekty starzenia się skóry.
CERTYFIKOWANE EKOLOGICZNIE DELIKATNE SUBSTANCJE OCZYSZCZAJĄCE - Substancje myjące pochodzenia
roślinnego, które skutecznie usuwają wszelkie zanieczyszczenia. Delikatne działanie substancji myjących nie narusza
naturalnej bariery skóry, dzięki czemu strefa intymna jest oczyszczona, a jednocześnie wolna od podrażnień.
KWAS MLEKOWY - Zapewnia ﬁzjologiczne, lekko kwaśne pH, dzięki czemu sprzyja rozwojowi dobroczynnej ﬂory
bakteryjnej.
INGREDIENTS (INCI): Aqua, Pentylene Glycol*, Glycerin, Polyglyceryl-4 Laurate/ Sebacate*, Polyglyceryl-6
Caprylate/Caprate*, Sodium Cocoamphoacetate*, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate*, Lactic Acid, Ribes Nigrum Fruit
Extract, Xanthan Gum.
*składniki z certyﬁkatem ekologicznym
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