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Dermoprox Żel do skóry dłoni i stóp 50ml
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

MONGIRD

Opis produktu
 

DERMOPROX ŻEL OCHRONNY DO SKÓRY DŁONI I STÓP - 50 ML
DLA OSÓB NARAŻONYCH NA KONTAKT Z BAKTERIAMI I GRZYBAMI

Dermoprox żel ochronny przeznaczony jest do pielęgnacji i ochrony skóry dłoni i stóp oraz przestrzeni międzypalcowych. Dzięki
specjalnie opracowanej recepturze i starannie dobranym składnikom zawartym w formule 4ACTIVE tworzy środowisko niekorzystne dla
wzrostu grzybów i drobnoustrojów ograniczając ich rozwój.

Jest doskonałym, specjalistycznym kosmetykiem polecanym osobom szczególnie narażonym na kontakt z bakteriami i grzybami,
zwłaszcza przebywającym w miejscach, gdzie łatwo o taki kontakt, jak siłownie, przebieralnie, sale sportowe, kluby ftness, baseny czy
sauny, gdzie można się łatwo zarazić chodząc boso. W optymalny sposób chroni i regeneruje barierę skóry.

Dodatkowo łagodzi podrażnienia i zapobiega ich nawrotom.

Formuła 4ACTIVE to zintegrowane działanie 4 składników aktywnych w eliminowaniu grzybów i drobnoustrojów:

Climbazole,
Piroctone Olamine,
Dermosoft Decalact,
Olejek z drzewa herbacianego.

Aktywna frakcja olejku z drzewa herbacianego, dodatkowo wykazuje właściwości kojące, daje przyjemny zapach, efekt świeżości i
uczucie przyjemnego schłodzenia. Kompozycja roślinnego
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Cytrynianu Trietylu, który jest szczególnie znany ze swojej efektywności w eliminowaniu bakterii odpowiedzialnych za rozkład potu,
przeciwdziała powstawaniu przykrego zapachu, odświeża i dezodoruje, poprawia właściwości aplikacyjne. Dimethicone tworzy delikatny
flm, który chroni przed czynnikami zewnętrznymi i zapobiega utracie wody, jednocześnie utrzymuje skórę w dobrej kondycji, tworząc
stabilną bazę.

Wygodna formuła żelu pozwala na łatwą aplikację preparatu na skórę i doskonałe wchłanianie.

Preparat nie pozostawia tłustej warstwy, a skóra po nałożeniu żelu jest jedwabista i miękka w dotyku.

Sposób użycia:

Dermoprox żel należy równomiernie wmasować w uprzednio umytą i osuszoną skórę. Stosować dwa razy dziennie, rano i wieczorem.
Odczekać do wchłonięcia się żelu.

Dermoprox żel ochronny przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.

Uwagi:

Przechowywać w temperaturze poniżej 28 stopni Celsjusza.
Testowany dermatologicznie.
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Producent: Mongird Sp. z o.o., ul. Obywatelska 2a, 80-259 Gdańsk.
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