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HY-INTIM H 
Mycí olej pro muže

Objednací číslo: 1203

INCI: Canola Oil, Juglans regia Seed Oil, Glycine soja Oil, Laureth-4, 
Lecithin, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ 
Oil, Butyrospermum parkii Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, 
Sesamum indicum Seed Oil, Citrus aurantinum amara Leaf/Twig 
Oil, Lavandula angustifolia Oil, Citrus aurantium bergamia Fruit Oil, 
Thymus vulgaris Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Cymbopogon 
martini Oil, Pogostemon cablin Oil, Citrus limon Peel Oil, Chloro-
phyll, Tocopheryl acetat, Retinyl palmitate

Skladování: Uvedená trvanli-
vost 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.

Po velkém úspěchu, který si mezi zákaznicemi získal speciální mycí olej pro intimní 
hygienu žen HY-INTIMA, nabízí firma podobný přípravek i pro jejich partnery. Mycí olej 
HY-INTIM H je určen k intimní hygieně mužů bez rozdílu věku. Jeho jemné čistící účinky 
a příjemná vůně si získaly jejich přízeň. Stejně jako přípravek HY-INTIMA ani HY-INTIM H 
neobsahuje žádné tenzidy či jiné chemické stabilizátory a konzervační látky a proto 
nedráždí citlivou sliznici vnějších pohlavních orgánů. Mycí olej HY-INTIM H je tvořen 
těmi nejčistšími a nejjemnějšími éterickými oleji, hodnotnými přírodními oleji a dalšími 
účinnými látkami. Obsažené látky udržují rovnováhu symbiotické mikroflóry, mají 
antiseptické a dezodorační účinky. Přípravek tak splňuje všechny podmínky přirozené 
péče o intimní oblast a nedráždí citlivou sliznici pohlavních orgánů. Vzhledem k jemnosti 
přípravku může být použit i na jemnou dětskou pokožku.
HY-INTIM H má díky svému složení vynikající mycí a dezodorační účinky. Vůně přípravku 
je příjemná bylinná.

Mycí olej HY-INTIM H je tvořen těmi nejčistšími a nejjemnějšími éterickými oleji, hodnot-
nými přírodními oleji a dalšími účinnými látkami. Obsažené látky udržují rovnováhu 
symbiotické mikroflóry, mají antiseptické a dezodorační účinky. Přípravek tak splňuje 
všechny podmínky přirozené péče o intimní oblast a nedráždí citlivou sliznici pohlavních 
orgánů. Vzhledem k jemnosti přípravku může být použit i na jemnou dětskou pokožku.
HY-INTIM H má díky svému složení vynikající mycí a dezodorační účinky. Vůně přípravku 
je příjemná bylinná.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, z vlašských ořechů, jojobový, sójový 
atd. Lecitin. Éterické oleje: levandulový, tymiánový atp. Emulgá tory. Vitamíny A, E, F. 

Použití: Intimní mycí olej je určen k šetrnému omývání pokožky a vnějších pohlavních 
sliznic. Olej nanášíme na vlhkou pokožku. Díky použitým emulgátorům dojde při smísení 
s vodou k vytvoření emulze, která smývá nečistoty z pokožky. Intimní oleje a speciální 
intimní balzámy podporují přirozené fyziologické funkce pokožky a symbiotickou mikro-
flóru. Používejte dle potřeby 1–2× denně cca 5 kapek.


