
264.40

INTIMATE WIPES - 14 pcs
Individually wrapped

Pack: 24 pcs

INTIMATE WASH - 300 ml

INTIMATE WIPES

Illa Care intimate wipes, made of soft cotton non-woven fabric, 
are soaked in an acid pH solution enriched with Zinc, for delicate 
cleansing with effective deodorant action. This product is perfect for 
intimate hygiene even without water and gives a pleasant feeling of 
freshness, suitable for daily use at home or on the go (office, gym, 
pool, beach).

Dermatologically tested. No parabens.

HOW TO USE
Remove the wipe from the sachet with clean hands and use for 
intimate hygiene. Every wipe is single use. No need to rinse after 
applying the wipe. Do not use if you are hypersensitive or allergic to 
the components. EXTERNAL USE ONLY. Use only on intact skin. 
Keep away from children.

Cosmetic product.

ILLA CARE INTIMATE WASH

Delicate intimate wash that helps to alleviate itching, burning 
sensation and discomfort from minor irritations. Its acid pH respects 
mucous natural defences. Its vegetable extracts of Aloe Vera, 
Camomile and Mallow provide rapid relief from minor irritations. 
The formula is suitable for the whole family, it rinses away easily 
and can be used every day without causing irritation and dryness. 
Its anti-odour active ingredients counteract and prevent unpleasant 
odour, even during your menstrual period.

HOW IT WORKS
Illa care Intimate Wash has a gentle formulation with a soothing 
phyto-extract base of Aloe Vera, Camomile and Mallow.

ALOE VERA
A natural emollient
gives freshness.

CAMOMILE
Soothing, calming
provides relief.

MALLOW
Decongestant
helps prevent irritation.

Cosmetic product.
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ILLA CARE GEL NA INTIMNÍ HYGIENU INTIMNÍ UBROUSKY

ALOE VERA

HEŘMÁNEK

SLÉZ
Napomáhá ke sklidnění 
sliznice.

Kosmetický výrobek.

Uklidňující, poskytuje 
úlevu.

Přírodní emolient zklidňuje 
podráždění a pocit pálení. 
Dodává svěžest.

Illa Care gel na intimní hygienu je založen na jemném složením 
uklidňujícím fyto-extraktu z Aloe Vera, Heřmánku a Slézu.

Illa Care 300 ml na intimní hygienu je jemný gel, který 
zmírňuje svědění, pocity pálení a podráždění. Neutrální pH 
pro sliznici. Přírodní výtažky z Aloe Vera, Heřmánku a Slézu 
poskytují okamžitou úlevu od podráždění. Vhodné pro celou 
rodinu. Snadno se oplachuje. Pro každodenní použití bez 
vysoušení pokožky. Zabraňuje nepříjemným zápachům i 
během menstruace.

Illa Care vlhčené ubrousky 14 ks na intimní hygienu jsou 
vyrobeny z bavlněné netkané textílie vlhčené v pH neutrálním 
roztoku obohaceném o zinek pro jemné čištění pro skvělý 
osvěžující pocit. Vhodné pro každodenní použití doma, v 
práci, na cestách,  tělocvičně, u vody, na pláži a pod.

Dermatologicky testováno, bez parabenů.

POUŽITÍ
Vyměte ubrousek ze sáčku a použijte na intimní hygienu. 
Každý ubrousek je jednotlivě zaabalen a určen k 
jednorázovému použití. Po použití není nutné oplachovat. 
Pouze pro externí použití.

Kosmetický výrobek.

INTIMNÍ HYGIENA

Dermatologicky testováno, bez parabenů a barviv. Nové složení 
ještě šetrnější k pokožce.

SLOŽENÍ


