Specjalistyczna emulsja do higieny intymnej
dla kobiet i dzieci po ukończeniu 1. roku życia

PROVAG® emulsja
Składniki emulsji delikatnie myją, pielęgnują i chronią przed
rozwojem niekorzystnych mikroorganizmów
PROVAG® emulsja jest specjalistycznym kosmetykiem przeznaczonym do codziennej higieny
i pielęgnacji okolic intymnych. Delikatnie myje, pielęgnuje i eliminuje nieprzyjemne zapachy. Ponadto
nawilża, koi i łagodzi podrażnienia.
PROVAG® emulsja zawiera naturalne składniki aktywne w postaci metabolitów bakterii
z rodzaju Lactobacillus. Bakterie te są nieodłącznym składnikiem prawidłowej mikroflory pochwy
i stanowią naturalną barierę ochronną okolic intymnych.
Zawarte w emulsji metabolity bakterii z rodzaju Lactobacillus działają przeciwdrobnoustrojowo
i pomagają zapobiegać rozwojowi niekorzystnych mikroorganizmów.

Działanie:
PROVAG® emulsja wykazuje kompleksowe działanie dzięki specjalnie dobranym składnikom:








metabolity bakterii z rodzaju Lactobacillus chronią okolice intymne przed rozwojem
niekorzystnych drobnoustrojów i wspomagają utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej
ekstrakt z aloesu wspomaga naturalne procesy regeneracyjne skóry, odżywia ją i nawilża
pantenol i alantoina skutecznie łagodzą podrażnienia i przyspieszają procesy regeneracji
glikol kaprylowy nawilża i zmiękcza skórę
gliceryna wykazuje doskonały efekt nawilżenia oraz znosi dyskomfort związany z suchością
kwas mlekowy pomaga utrzymać fizjologiczne, kwaśne pH, zapewniając tym samym
naturalną ochronę okolic intymnych przed rozwojem niekorzystnej flory bakteryjnej
substancje myjące o delikatnym działaniu, nie podrażniające skóry

PROVAG® emulsja do higieny intymnej nie zawiera wysuszającego skórę mydła.





produkt testowany ginekologicznie i dermatologicznie
szczególnie polecany do skóry wrażliwej, atopowej, skłonnej do podrażnień
może być stosowany przez kobiety w ciąży
produkt hipoalergiczny

Kobietom podatnym na nawracające niedyspozycje układu moczowo-płciowego poleca się
równoczesne stosowanie PROVAG® emulsji z wyrobem medycznym PROVAG żel® oraz
z żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego PROVAG® w postaci kapsułek doustnych.

Sposób użycia:
Przed pierwszym użyciem kilkakrotnie nacisnąć pompkę do pojawienia się emulsji. Niewielką ilość

PROVAG® emulsji nanieść na czystą dłoń, rozcieńczyć wodą, umyć miejsca intymne, a następnie
dokładnie spłukać bieżącą wodą. Stosować do codziennej pielęgnacji okolic intymnych.

Opakowanie:
Butelka z dozownikiem o pojemności 150 ml i 300 ml.

Okres ważności:
24 miesiące

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C

Status:
Kosmetyk
Strona produktu: www.provag.pl
PRODUCENT: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna; Al. Sosnowa 8,
30-224 Kraków; tel. +48 12 37 69 200; e-mail: informacjanaukowa@biomed.pl;

