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VINSVIN NANO INTIMA PŁYN DO HIGIENY INTYMNEJ
300ML
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

DAX COSMETICS

Opis produktu
 

Nanointima, Płyn do higieny intymnej, 300ml.
Nanointima to delikatny płyn do higieny intymnej z aktywnym kompleksem Nanosrebra i Nanomiedzi, który jest bezpieczny dla skóry
wrażliwej. Preparat polecany jest do codziennego stosowania, także jako środek pomocniczy przy leczeniu infekcji lub zmian skórnych
strefy intymnej.

Właściwości:

Nanointima to innowacyjny płyn do higieny intymnej. Jedyny produkt na rynku, który zawiera unikalne połączenie nanocząsteczek miedzi
i srebra.

Nanosrebro i nanomiedź  wykazują unikalne działanie antyseptyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe.

Nanosrebro jest składnikiem który w znaczący sposób przyspiesza  regenerację drobnych ran i zakażeń. Jest bezwonne i i
czyste chemicznie, w komponowane w nasz produkt umożliwiło wyeliminowanie pewnych substancji konserwujących oraz
barwników  a tym samym wyprodukowanie płynu  odpowiedniego również dla alergików.

Nanomiedź  działa przeciwbakteryjnie  i przeciwzapalnie, wykazuje właściwości przeciwutleniajace – przyśpieszające produkcje
kolagenu czyli zapobiega procesom starzenia naskórka, eliminuje nadmierną potliwość oraz przykry zapach potu, ponadto
zwalcza owrzodzenia i ma właściwości grzybobójcze.
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Kolagen – składnik ten posiada silne właściwości regenerujące dzięki czemu efektywnie pielęgnuje miejsca intymne kobiet
zapobiega wysuszeniu śluzówki, zapewniając optymalne nawilżenie.

D-panthenol  –  jest to substancja silnie higroskopijna, działa nawilżająco i kojąco, przynosząc ulgę w objawach świądu i
pieczenia. Łatwo wnika w głąb skóry, gdzie ulega przekształceniu w kwas pantotenowy, czyli właściwą witaminę B5. Jako
związek aktywny i łagodzący, przyspiesza procesy regeneracji naskórka, chroni i pielęgnuje skórę wrażliwą i skłonną do
podrażnień.

Kwas mlekowy – jego obecność w naszym produkcie przywraca naturalny poziom pH oraz prowadzi do odbudowania
mikroflory, zmniejszając ryzyko infekcji.

Pozostałe składniki znajdujące się w naszym produkcie zostały tak dobrane, aby płyn do higieny intymnej posiadał walory myjące ale nie
podrażniał okolic intymnych i nie powodował alergii, a jednocześnie pozostawiał naturalna florę bakteryjną.

Zawartość D-panthenolu działa kojąco i łagodząco, przynosząc ulgę w objawach świądu i pieczenia. Collagen zapobiega wysuszeniu
śluzówki, zapewniając optymalne nawilżenie. Obecność kwasu mlekowego przywraca naturalny poziom pH oraz prowadzi do
odbudowania mikroflory, zmniejszając ryzyko wystąpienia infekcji.

Nie zawiera mydła, barwników ani parabenów.

Jest bezpieczny dla skóry wrażliwej. Preparat polecany jest do codziennego stosowania, także jako środek pomocniczy przy leczeniu
infekcji lub zmian skórnych strefy intymnej.

Produkt został przebadany dermatologicznie, hipoalergicznie, aplikacyjnie i mikrobiologicznie.

Produkt otrzymał pozytywną opinię lekarza ginekologa.

Składniki:

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Coca-Glucoside, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Glycerin, Glyceryl Oleate, Silver (nano), Copper (nano),
Soluble Collagen, Panthenol. Lactic Acid, Sodium Benzoate. Potassium Sorbate, Parfum.

 

Producent: Vinsvin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa
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