Beliema
Expert
Intim Krém

PRO PRAVIDELNOU INTIMNÍ PÉČI I PŘI ZVÝŠENÉM RIZIKU
BAKTERIÁLNÍ A KVASINKOVÉ INFEKCE
50 ml
Beliema® Expert Intim Krém – jemný zklidňující krém s unikátním komplexním složením.
Obsahuje kyselinu hyaluronovou (pro lepší hydrataci), kyselinu mléčnou, kyselinu boritou (na obnovu pH na fyziologickou
úroveň), vitaminy E a B5 ve formě provitaminu, výtažek z měsíčku lékařského, který je známý svými zklidňujícími účinky
a zároveň potlačuje pocit svědění. Přípravek navíc obsahuje komplex α-oligoglukanů BioEcolia®, speciální prebiotickou
složku, která pomáhá obnovit přirozenou mikroflóru pokožky nejenom v intimních partiích.
Má kyselé pH odpovídající pH intimních ženských partií. Přípravek slouží k aplikaci na pokožku pro každodenní intimní
hygienu a je zejména doporučován pro péči o intimní partie v období výskytu bakteriální nebo kvasinkové infekce.
Beliema® Expert Intim Krém zmírňuje pocit svědění a nezpůsobuje nežádoucí podráždění. Navrací svěžest a navozuje
příjemný pocit čistoty. Pravidelná každodenní intimní hygiena a používání vhodných přípravků pomáhají udržovat
přirozenou rovnováhu pH, přispívají k celkovému zdraví a správné funkci intimních částí těla.
Beliema® Expert Intim Krém je určený k aplikaci na pokožku a je doporučený pro pravidelnou péči a hygienu. Jeho
použití je také vhodné při zvýšeném riziku bakteriální a kvasinkové infekce (v posilovně, vířivce, bazénu, při delších
výletech a služebních cestách), během menstruace nebo těhotenství a po porodu. Přípravek nezpůsobuje nežádoucí
podráždení a má jemnou přirozenou vůni.
Použití: Naneste dostatečné množství krému na pokožku. V případě potřeby aplikaci opakujte. Pro ještě lepší pocit
intimní čistoty používejte Beliema® Expert Intim krém spolu s intimním mycím gelem Beliema® Expert Intim gel.
Ingredients: Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, Cyclomethicone,
Coco-Caprylate/Caprate, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Ceteareth-20, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Carbomer,
Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Boric Acid, Chlorhexidine Digluconate, Tocopherol, Panthenol, Sodium
Hyaluronate, Calendula Officinalis Flower Extract, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Glycine Soja Oil,
Triethanolamine
Upozornění: Neužívat vnitřně! Nevhodné pro děti do 3 let. Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou pokožku.
Ukládat mimo dosah dětí! Používejte pouze k určenému účelu. Skladujte v suchu a temnu, při teplotě 5 - 25 °C. Chraňte
před mrazem. Při zasažení očí ihned důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

