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Intim Mosakodó
FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ SZERREL & BIOECOLIA®-VAL A FOKOZOTT VÉDELEMÉRT
Nőgyógyászok közreműködésével kifejlesztve
• a fertőtlenítő hatású szer gátolja a baktériumok és a gombák szaporodását
• a BioEcolia® hozzájárul a természetes mikroflóra és a pH egyensúly helyreállításához
• különleges összetétele nyugtatja a viszkető bőrt
Beliema® Expert Intim Mosakodó fertőtlenítő hatású szerrel – A kíméletes, habzó mosakodó gél fertőtlenítő hatású klórhexidint
tartalmaz, amely gátolja a baktériumok és a gombák növekedését. A baktériumok és a gombák felelősek gyakran az intim
fertőzésekért. Savas pH-jú, kellemesen természetes illatú. A fertőtlenítő hatású szert tartalmazó készítmény bőrön alkalmazható
a megfelelő higiénia biztosítására, a kellemetlen viszkető vagy égő érzés, az irritáció, a napi aktivitás, izzadás során keletkező
kellemetlen szagok megszüntetésére. A kíméletes & enyhén habzó összetevőn kívül tartalmaz még hialuronsavat (a hidratáltság
növelésére), tejsavat, bórsavat (az egészséges pH biztosítására), E- és B5-provitaminokat, valamint nyugtató hatású Aloe vera
kivonatot. Továbbá különleges BioEcolia® α-oligoglukán tartalma prebiotikumként hozzájárul a bőr természetes mikroflórájának
helyreállításához.
A Beliema® Expert Intim Mosakodó csökkenti a viszkető érzést és nem irritálja a bőrt. Visszaállítja a frissesség kellemes érzését.
A mindennapokban következetesen biztosított higiénia és a megfelelő termékek használata támogatja a természetes pH
fenntartását, hozzájárul az intim szervek & a hüvelyi nyálkahártya egészségéhez és működéséhez, ezzel segíti az intim részek
gyulladásának, a gombás fertőzések előfordulásának csökkenését.
A Beliema® Expert Intim Mosakodó ajánlott a bőr tisztítására intim fertőzések esetén a megfelelő higiénia biztosítására.
Alkalmazása javasolt a bakteriális és gombás intim fertőzések megnövekedett kockázata esetén (tornatermek, uszodák
használata, utazások során), valamint menstruáció, terhesség esetén és szülést követően is.
Összetevők: Aqua, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside,
Coco-Glucoside, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Glyceryl Oleate, Chlorhexidine
Digluconate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Boric Acid, Lactic Acid, Tocopherol, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Sodium
Cocoyl Glutamate, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Decyl
Glucoside, Potassium Sorbate, Citric Acid, Polyquaternium-7, Styrene/Acrylates Copolymer, Parfum.
Alkalmazás: Megfelelő mennyiségű mosakodót vigyen fel a nedves bőrre majd alaposan öblítse le. Ismételje meg a használatát,
valahányszor szükséges vagy amint a felületet száraznak érzi.
Figyelmeztetés: Belsőleg nem alkalmazható! Csak az előírásnak megfelelően használható. Gyermekek elől elzárva, sötét,
száraz helyen, 5-25 ° C hőmérsékleten tárolandó a fagyveszély kizárásával. Ha a szembe kerülne, bő ivóvízzel kell kimosni, ha
a panaszok tartósan fennállnának, orvoshoz kell fordulni. Minőségét a dobozon feltüntetett ideig őrzi meg. Nem alkalmazható
gyermekeknél 3 éves kor alatt. Nem használható hámló vagy irritált bőrre.
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: A doboz oldalán található (EXP)
Gyártási szám: A doboz oldalán található
Gyártó: Idelyn s.r.o., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec,
Czech Republic, www.idelyn.eu
Forgalmazó: Walmark Kft., 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 1-3.
www.walmark.hu
Térfogat: 200 ml

