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Bioliq Dermo antyperspirant 48H 50 ml
 

Cena: 20,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Roll-on

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Zapewnia długotrwałą ochronę przed poceniem. Pielęgnuje skórę i łagodzi podrażnienia wywołane depilacją.

Dzięki aktywnym składnikom antyperspirującym, stanowi skuteczną ochronę przed poceniem, zapewniając długotrwałe uczucie
świeżości i komfortu, nawet do 48h. Przeciwdziała rozwojowi bakterii, tworząc barierę przed powstawaniem nieprzyjemnego zapachu, a
jednocześnie intensywnie pielęgnuje skórę, pozostawiając ją miękką i delikatną. Dzięki zawartości wyciągu z Onopordum acanthium
oraz alantoiny koi i regeneruje skórę, nawet podrażnioną na skutek depilacji.

Dodatkowo receptura produktu oparta została na technologii anti-stains, dzięki czemu zabezpiecza tkaniny przed powstawaniem
przebarwień i nie pozostawia śladów w postaci białych lub żółtych plam.

Onopordum acanthium
Onopordum acanthium to roślina ozdobna należąca do rodziny astrowatych, wykazująca szczególną odporność na mróz. Pozyskiwany z
niej wyciąg posiada silne właściwości nawilżające i regenerujące, przyspiesza odbudowę skóry oraz korzystnie wpływa na poprawę jej
spójności.

Bez alkoholu.

Wskazania: Antyperspirant przeznaczony jest do codziennej aplikacji na skórę pod pachami. Odpowiedni również dla skóry wrażliwej.

Przebadany dermatologicznie.

Cechy

technologia anti-stains
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Składniki
Aqua, Aluminum Chlorohydrate, Aluminum Sesquichlorohydrate, PPG-15 Stearyl Ether, Steareth-2, Phenethyl Benzoate, Steareth-21,
C12-15 Alkyl Benzoate, Parfum, Bis-PEG / PPG-14/14 Dimethicone / Dimethicone, Dimethicone, Sodium Benzoate/ Potassium Sorbate,
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Allantoin, Onopordum Acanthium Flower/Leaf/Stem Extract, Benzyl Benzoate

Stosowanie
Sposób użycia: Kosmetyk nanieść na czystą, osuszoną skórę pod pachami.

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

Producent
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
50

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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