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Medispirant antyperspirant chusteczki x 20 szt
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 szt

Postać Chusteczki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Medispirant chusteczki są doskonałym rozwiązaniem dla osób, dla których nadmierna potliwość wybranych miejsc na ciele (np. twarz,
kark, dekolt i dłonie) jest dużym problemem.
Zapewniają natychmiastowe oczyszczenie i odświeżenie skóry, a dzięki obecności składników o działaniu antyperspirującym blokują
wydzielanie potu i w konsekwencji długotrwale eliminują problem pocenia się. Dodatkowo tworzą barierę antybakteryjną, która
przeciwdziała powstawaniu przykrego zapachu, oraz pielęgnują i odżywiają skórę.

Medispirant chusteczki dedykowane są szczególnie do miejsc charakteryzujących się nadmierną potliwością, np. twarzy, karku, dekoltu,
dłoni lub innych miejsc zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Są delikatne i bezpieczne dla skóry, idealne zarówno dla mężczyzn, jak i
kobiet. Do codziennego stosowania.

Cechy

eliminują problem pocenia się
zapewniają natychmiastowe oczyszczenie i odświeżenie skóry
działają antybakteryjnie

Składniki
Aqua, Aluminum Chlorohydrate,, Tetrasodium EDTA, Panthenol, Capryloyl Glycine, Pentylene Glycol/Methyl Diisopropyl Propionamide,
Citric Acid/Silver Citrate

Stosowanie
Sposób użycia:
Medispirant chusteczki przeznaczone są wyłącznie do użytku zewnętrznego. Produkt stosować w razie potrzeby, delikatnie przecierając
twarz, kark, dekolt lub dłonie. Po użyciu nie ma konieczności opłukania skóry twarzy wodą. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Unikać kontaktu z oczami i uszkodzoną skórą.
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Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. W przypadku pojawienia się w
miejscu stosowania podrażnienia w postaci pieczenia, świądu lub rumienia należy przerwać stosowanie produktu. Do stosowania
można powrócić po ustąpieniu ww. objawów.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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