
 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

  

Aboca, NeoFitoroid kremowy, ochronny płyn do higieny
intymnej, w dolegliwościach hemoroidalnych, 100 ml
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

NeoFitoroid kremowy, ochronny i łagodzący płyn do mycia to produkt na bazie roślinnych kompleksów molekularnych opracowany
specjalnie do pielęgnacji odbytu i jego okolic, który łączy działanie myjące z działaniem ochronnym i łagodzącym, pomagając w
zwalczaniu dolegliwości w przypadku hemoroidów.

Wskazania

Mycie odbytu i jego okolic w przypadku hemoroidów, jako pomoc w specjalistycznym leczeniu terapeutycznym, a także we wszystkich
przypadkach wywołanych stanem zapalnym, podrażnieniem, zaczerwienieniem i suchością. Pełniąc funkcję ochronną i nawilżając błonę
śluzową, łagodzi dolegliwości i daje natychmiastowe uczucie świeżości. Pomocny także jako produkt do codziennego użytku w
szczególności dla osób cierpiących na nawracające objawy choroby hemoroidalnej oraz we wszystkich przypadkach podwyższonej
wrażliwości i predyspozycji na podrażnienia #℣佐⌡⌀稀愀瀀愀爀挀椀愀Ⰰ 戀椀攀最甀渀欀愀Ⰰ 渀椀攀瀀爀愀眀椀搁䈀漀眀攀 漀搁簀礀眀椀愀渀椀攀 椀 猀琀礀氀 簀礀挀椀愀⌡⍃倣℣. Może być stosowany również w
ciąży i w okresie karmienia piersią.

NeoFitoroid kremowy, ochronny i łagodzący płyn do mycia działa dzięki Helydol, liofilizowanemu ekstraktowi otrzymywanemu z
oczyszczonej frakcji lipofilowej ze specjalnie wyselekcjonowanej kocanki włoskiej, który wzbogacony aloesem, ruszczykiem kolczastym,
olejkami roślinnymi i eterycznymi, nawilża błonę śluzową łagodząc podrażnienie i sprzyja jej powrotowi do stanu prawidłowego poprzez
3 mechanizmy działania:

Mukoadhezyjne: przylega do błony śluzowej, tworząc warstwę o efekcie bariery, która chroni przed kontaktem z czynnikami drażniącymi,
sprzyjając jej nawilżeniu;
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Antyoksydacyjne: chroni błonę śluzową przed wolnymi rodnikami;

Odświeżające: daje natychmiastową ulgę w dolegliwościach.

Ponadto NeoFitoroid tworzy środowisko niesprzyjające namnażaniu się drobnoustrojów, zapewniając jeszcze silniejsze działanie
ochronne i redukujące świąd.

Sposób użycia

Nanieść produkt na części ciała do umycia i pozostawić na kilka sekund przed spłukaniem. Delikatnie spłukać i osuszyć bez pocierania.
Powtórzyć aplikację po każdym wypróżnieniu. Aplikację można powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia, również przez dłuższy okres.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala
od źródeł ciepła i światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Okres ważności dotyczy produktu zamkniętego i
właściwie przechowywanego.

Skład

Substancje czynne: liofilizowane ekstrakty z kwiatostanu kocanki włoskiej frakcja lipofilowa #℣佐⌡⌀䠀攀氀礀搀漀氀⌡⍃倣℣* i korzenia ruszczyka kolczastego*;
odwodniony żel z liści aloesu zwyczajnego*; wodny roztwór z kwiatostanu kocanki włoskiej*; wyciąg olejowy z kwiatostanu dziurawca
zwyczajnego*; olej jojoba*; masło karite*; olej słonecznikowy*; olejki eteryczne z drzewa herbacianego i tymianku czerwonego. Baza
myjąca: składa się z surfaktantów pochodzenia roślinnego, takich jak kokoglukozyd i kaprylanokaprynian poliglicerolu oraz z
surfaktantów pochodzenia roślinnego i mineralnego, takich jak sodu i disodu kokoilo- glutaminian. Zawiera ponadto: wodę dejonizowaną,
kwas mlekowy, glicerynę, trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, cytrynian stearynianu gliceryny, alkohol cetylostearylowy,
stearyloglutaminian sodu, stearynian glicerolu, gumę ksantanową, karagen, tokoferol, benzoesan sodu, sorbinian potasu, alkohol
benzylowy. *Składnik z Upraw Ekologicznych Nie zawiera SLS i SLES, pochodnych ropy naftowej, parabenów, PEG, barwników i
syntetycznych substancji zapachowych.
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