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Etiaxil Original, Perspirex, antyperspirant roll-on, 15 ml
 

Cena: 24,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

RIEMANN

Opis produktu
 

Etiaxil Original antyperspirant Roll-on - 15 ml

ETIAXIL WKRÓTCE ZMIENI SIĘ W PERSPIREX
Etiaxil Original antyperspirant w postaci roll-onu to długotrwale działający kosmetyk, który skutecznie chroni przed nadmierną
potliwością o średnim stopniu i nieprzyjemnym zapachem. Jego formuła łączy w sobie system ochrony antyperspiracyjnej z
pielęgnacją skóry normalnej oraz wrażliwej.

Wskazania:

Zwalczanie nadmiernej potliwości o średnim stopniu i nieprzyjemnego zapachu do 3-5 dni.

Antyperspirant roll-on rekomendowany dla skóry normalnej i wrażliwej.

 Składniki aktywne:

Chlorek glinu - który hamuje wydzielanie potu przez gruczoły, utrzymuje suchość skóry i zapewnia uczucie świeżości,

Alkohol - oczyszcza, dezynfekuje, odtłuszcza, szybko wyparowuje z powierzchni skóry, pozostawiając ją suchą,

Składniki pielęgnujące w innowacyjnej formule chronią i redukują ryzyko powstawania podrażnień.
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Stosowanie:

Stosować wieczorem na suchą, nie uszkodzoną skórę. Nie ma potrzeby ponownego stosowania rano. Jedna aplikacja zapewnia
maximum suchości na skórze 3-5 dni.

Skład:

Alcohol Denat., Aluminum Chloride, Aluminum Lactate, Hydroxypropylcellulose, Hydrogenated Castor Oil.

Ważne:

Nie stosuj na uszkodzoną lub podrażnioną skórę oraz w ciągu 48 godzin po goleniu, woskowaniu lub depilacji maszynką.

Antyperspirant przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Należy unikać kontaktu produktu z oczami, błonami śluzowymi, biżuterią i innymi przedmiotami/ powierzchniami z
polerowanego metalu.

Produkt po aplikacji, może uszkodzić ubranie, w którym śpisz.

Nie stosować u dzieci.

W rzadkich przypadkach produkt może spowodować podrażnienie skóry lub reakcję alergiczną skóry. Wówczas należy przerwać
stosowanie.

Może wystąpić pieczenie i swędzenie skóry jeśli: nie była ona całkowicie sucha lub była uszkodzona przed aplikacją, nie
pozwolono na wyschnięcie antyperspirantu po nałożeniu, zastosowano zbyt dużą ilość produktu.

Możesz używać ulubionego dezodorantu lub perfum, nie wpływają one na skuteczność działania antyperspirantu.

Dystrybutor: Orkla Care S.A., ul. Polna 21, Radzymin.
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