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oni.sh  #02 

men 

intimate hygiene 

żel do higieny intymnej dla mężczyzn 

intimate hygiene gel for men 

gel d'hygiène intime pour les hommes 

180 ml 

 

PL Żel do higieny intymnej dla mężczyzn. Łagodnie myje i dokładnie oczyszcza skórę. 

Odświeża oraz zapewnia uczucie czystości i świeżości przez cały dzień. Składniki żelu 

posiadają działanie antybakteryjne. Żel zapobiega pojawieniu się nieprzyjemnego zapachu 

nawet po całym dniu. Dodatkowo łagodzi ewentualne podrażnienia wywołane wysoką 

aktywnością seksualną. Nie pozostawia na skórze posmaku mydła.  

EN Intimate hygiene gel for men. Gently washes and thoroughly cleans the skin. Refreshes 

and leaves clean and fresh feeling through the whole day. Contains anti-bacterial ingredients 

to prevent unpleasant odors. Additionally soothes irritation caused by high sexual activity. 

Does not leave the soap aftertaste on the skin. 

FR Gel d'hygiène intime pour les hommes. Nettoie la peau en douceur et purifie en 

profondeur. Rafraîchit, procure une sensation de propreté et de pureté tout au long de la 

journée. Propriétés antibactériennes. Le produit empêche l'apparition de mauvaises odeurs, 

même après une longue journée. De plus, il apaise les éventuelles irritations causées par une 

activité sexuelle intense. Ne laisse aucun arrière-goût de savon sur la peau.  

Sposób użycia:  

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Niewielką ilość żelu należy 

rozprowadzić na mokrej dłoni, umyć okolice intymne i dokładnie spłukać ciepłą wodą. 

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych do codziennego stosowania. Należy unikać 

kontaktu produktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu,  należy przemyć je 

czystą wodą. 

Directions for use:  

For external use only. Apply a small amount of the gel on a wet hand, wash the intimate area and 

rinse thoroughly with warm water. Product meant for adults for daily use. Avoid direct eye contact. If 

the product gets into the eyes, rinse with clear water. 
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Mode d'emploi: 

Pour usage externe seulement. Déposez une petite quantité de gel au creux de votre main 

humectée, lavez vos parties intimes et rincez abondamment à l'eau tiède. Le produit est destiné aux 

adultes, pour un usage quotidien. Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, 

rincez abondamment à l'eau pure. 

 

Przeciwwskazania: 

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.  

Contradictions: 

Allergy to any of the ingredients.  

Contre-indications : 

Sensibilité à un des composants du produit.  

 

Przechowywanie: 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie 

zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 

Storage: 

Keep in original packaging, in temperature below 25°C. Do not cool or freeze. Keep away 

from children. 

 

Conservation: 

Conserver dans l’emballage d'origine, à une température inférieure à 25°C. Ne pas mettre au 

réfrigérateur ni au congélateur. Conserver hors de la portée des enfants. 

 

INGREDIENTS/ SKŁADNIKI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Zinc Coceth Sulfate, Glycerin, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Panthenol, Capryl/ 
Capramidopropyl Betaine, Propylene Glycol/ Polysorbate 80/ Calendula Officinalis Flower 
Extract/ Aloe Barbadensis Leaf Juice/ Mel Extract/ Opuntia Ficus-Indica Extract/ Pyrus 
Communis Fruit Extract/ Passiflora Edulis Fruit Extract, Olive Oil Glycereth-8 Esters, Glycerin/ 
Hamamelis Virginiana Bark/ Leaf Extract/ Quercus Infectoria Gall Extract/ Arginine/ Leucine, 
PEG-4 Rapeseedamide, Parfum, Benzyl Alcohol/ Methylchloroisothiazolinone/ 
Methylisothiazolinone. 

 

 

Przebadany dermatologicznie. 



Treść oznakowania opakowania zewnętrznego  13.10.2015 
 

 

Dermatologically tested. 
Testé sous contrôle dermatologique. 

 

 

Nr partii/ Batch No/ No de lot:  

Najlepiej zużyć przed końcem/ Best before/ À utiliser de préférence avant fin:  

 

Producent/ Producer/ Fabricant: 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/151, 95 – 200 Pabianice 

 


