INTIMISS
Intimní balzám

Objednací číslo: 1204

Intimní regenerační balzám INTIMISS je určen nejen k péči o pokožku na intimních
místech těla, ale osvědčil se i při péči svědivé a šupinkovité pokožky. Svým složením se
přiřazuje k přípravkům s velkým polem působnosti. Použité složky mohou regenerovat
a aktivovat činnost buněk pokožky. Použití rostlinných olejů v receptuře garantuje
vynikající roztíratelnost a vstřebatelnost přípravku a tím podstatně napomáhá k lepšímu
působení účinných rostlinných ingrediencí. Použít jej můžete i jako ochranu sliznic
vnějších pohlavních orgánů při návštěvě bazénů a koupališť. Vzhledem ke svému složení
má velice příjemnou, charakteristicky heřmánkovou vůni. Účinné látky zajišťují jeho
hojivé a regenerační schopnosti. Utišuje a tlumí bolest. Napomáhá k udržení přirozené
mikroflóry intimních partií těla. Je možné ho použít na masáž hráze před porodem a je
nápomocen při hojení stehů po porodu. Pomáhá při odstraňování hemoroidů a drobného krvácení konečníku.
Hlavní obsahové složky: Rostlinný olej jojobový, bambucké máslo, mangové máslo.
Lecitin. Éterické oleje, např.: heřmánkový modrý, levandulový, čajovníkový, z tymiánu,
z mrkvových semen. Vitamíny A, E, F.
Použití: Po umytí pokožky naneseme menší množství regeneračního balzámu INTIMISS
na sliznici či pokožku a jemně vmasírujeme.
Tip: Intimiss excelentně poslouží i jako lipidový lubrikant.
Upozornění: Intimiss je tukový přípravek, který navíc obsahuje také éterické oleje. Proto
tato kompozice rozpouští latex, z něhož jsou vyrobeny kondomy.

INCI: Butyrospermum parkii Butter, Simmondsia chinensis Seed
Oil, Mangifera Indica Seed Butter, Cera flava, Squalane, Tocopeheryl acetat, Chamomilla recutita Flower Oil, Lavandula angustifolia Oil, Lecithin, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Thymus vulgaris
Flower/Leaf Oil, Daucus carota sativa Seed Oil, Retinyl palmitate

Skladování: Uvedená trvanlivost přípravku se uchováváním
v temném a chladném prostředí
podstatně prodlužuje (nejlépe
v chladničce při teplotě 6–10°C).

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.
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