
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Iladian Play&Protect Żel, 50 ml
 

Cena: 21,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać Płyn

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Żel intymny mający właściwości poślizgowe, zapewnia odpowiednie nawilżenia wpływające na ułatwienie i poprawę kontaktów
seksualnych.

Chroni on przed otarciami w miejscach intymnych.

Nie zaburza pH ani równowagi naturalnej, intymnej mikroflory. 

Produkt zaleca się stosować kiedy kobieta zmaga się z suchością pochwy i towarzyszącemu jej uczuciu dyskomfortu.

Właściwości:
- odpowiedni dla kobiet podatnych na podrażnienia, alergie i infekcje
- łagodzi dyskomfort związany z suchością pochwy w trakcie kontaktów intymnych
- posiada kwaśny odczyn pH, przeciwdziała rozwojowi bakterii oraz drożdżaków z rodzaju Candida, odpowiedzialnych za powstawanie
infekcji intymnych
- przeciwdziała powstawaniu otarć, mogących prowadzić do infekcji intymnych
- dodatek fitoglikogenu, korzystnie wpływa na naturalną florę bakteryjną
- nie zawiera cukrów prostych mogących być pożywką dla powodujących grzybicę drożdżaków z rodzaju Candida

Sposób użycia:
Żel intymny można stosować na dwa sposoby:
1. Wycisnąć odpowiednią ilość żelu i zaaplikować go na zewnętrzne okolice intymne kobiety przed stosunkiem.
2. Lubrykant nakładać go na penis partnera.

Żel zawiera:
- cztery składniki o właściwościach nawilżających (hialuronian sodu, żel aloesowy, glicerol i fitoglikogen).
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- kwas mlekowy, produkowany naturalnie w pochwie przez pałeczki z rodzaju Lactobacillus.
- fitoglikogen, poza działaniem nawilżającym, pełni rolę prebiotyku, korzystnie wpływa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej okolic
intymnych.
- aromat melonowy w celu zwiększenia przyjemności

Skład: hialuronian sodu, żel aloesowy, fitoglikogen, kwas mlekowy, woda, glicerol, aromat melonowy, hydroksyetyloceluloza, benzoesan
sodu, sukraloza.

Opakowanie: 50 ml
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