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NO36 ANTYPERSPIRANT DO STÓP ANTYBAKT OCHRONA
150ML
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

NO36 DO STÓP ANTYPERSPIRANT DO STÓP ANTYBAKTERYJNA OCHRONA -
150 ML
SKUTECZNA OCHRONA PRZED POTEM I NIEPRZYJEMNYM ZAPACHEM

Produkt polecany osobom zmagającym się z problemem nadpotliwości stóp.

Dzięki praktycznej formie w aerozolu kosmetyk jest łatwy i szybki w stosowaniu.

Zawiera olejek z drzewa herbacianego, dzięki któremu działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo.

Jest szczególnie polecany do stosowania w okresie wiosenno-letnim.

Antyperspirant zapewnia długotrwałą ochronę przed potem i nieprzyjemnym zapachem, utrzymując stopy świeże i suche nawet przez
cały dzień. Jego formuła została wzbogacona o naturalne składniki o działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Produkt nie
zawiera alkoholu, dzięki czemu nie podrażnia skóry. szybko się wchłania i nie pozostawia uczucia tłustości.

Olejek z drzewa herbacianego - naturalny wyciąg z rośliny, która posiada silne właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze i
przeciwzapalne.
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Olejek z lemongrass daje efekt natychmiastowego i długotrwałego odświeżenia. posiada właściwości antyseptyczne.

Wskazania:

Ochrona przed potem i nieprzyjemnym zapachem.

Sposób użycia:

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnikiem, następnie rozpylić na stopy z odległości 15cm i poczekać do całkowitego
wyschnięcia. Unikać wdychania preparatu. Zaleca się stosowanie preparatu każdorazowo przez założeniem obuwia.

Składniki aktywne: olejek z drzewa herbacianego, olejek z lemongrass.

Produkt przebadany dermatologicznie.

Uwagi:

Niebezpieczeństwo: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od
źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50°C.

Chronić przed dziećmi.

Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Nie rozpylać prosto w oczy.

Oddawać do recyklingu tylko puste opakowanie.

Producent: PharmaCF Sp. z o.o., ul. Morka 7, 32-005 Niepołomice.
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