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Scholl Velvet Smooth Wet&Dry głowice wygładzające z
minerałami morskimi x 2 szt
 

Cena: 63,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Osiągnij efekt gładkich stóp bez wysiłku. Wypróbuj Scholl Velvet Smooth™ Drobnoziarniste głowice obrotowe Wet&Dry z minerałami
morskimi i ciesz się pięknymi, zadbanymi stopami.Drobnoziarniste głowice obrotowe Scholl Velvet Smooth™ Wet&Dry:

skutecznie usuwają martwy naskórek oraz twardą skórę
pozwalają uzyskać gładkie stopy
mogą być używane na sucho i na mokro
pasują do elektrycznych i elektronicznych pilników Scholl
są idealne do codziennej pielęgnacji.

Kiedy warto wybrać Drobnoziarniste głowice obrotowe Scholl Wet&Dry?
Jeśli na Twoich piętach pojawia się twarda skóra oraz na Twoich stopach występuje zrogowaciały naskórek to Drobnoziarniste głowice
obrotowe są stworzone właśnie dla Ciebie!Głowice Scholl Velvet Smooth™ Wet&Dry zawierają minerały morskie o znakomitych
właściwościach złuszczających. Delikatnie i bezboleśnie usuwają twardą skórę, pozostawiając stopy jedwabiście gładkimi.Już po
pierwszym zastosowaniu zauważysz diametralną różnicę. Skóra Twoich stóp będzie dużo bardziej miękka i przyjemniejsza w dotyku.Do
jakich pilników pasują głowice obrotowe Scholl Velvet Smooth™ Wet&Dry?Głowice obrotowe pasują do wszystkich elektryczny i
elektronicznych pilników Scholl. Mogą być używane m.in. z Elektrycznym pilnikiem do stóp Velvet Smooth™ Wet&Dry oraz z
Elektronicznym pilnikiem Scholl Velvet Smooth™

Velvet Smooth Głowice Obrotowe z mikrościernymi cząsteczkami o długotrwałym działaniu teraz zawierają drobne kryształki
diamentu, o znakomitym działaniu złuszczającym.

Najpierw użyj Gruboziarnistej głowicy obrotowej, aby usunąć nawet bardzo twarda skórę, z którą trudno sobie poradzić.
Następnie użyj Delikatnie wygładzającej głowicy obrotowej, aby uzyskać perfekcyjny efekt.
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Używaj głowic tylko z Elektronicznym pilnikiem do stóp Velvet Smooth.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

