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Acerin cool fresh chłodzący spray 150 ml
 

Cena: 16,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Aerozole

Producent SCAN-ANIDA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Chłodzi i odświeża, niwelując uczucie zmęczenia i ciężkości nóg. Zmniejsza wrażenie obrzmienia.

Spray skutecznie pielęgnuje i chłodzi skórę, przynosząc lekkość i odprężenie. Wyciąg z kasztanowca, arnika oraz hesperydyna
zmniejszają wrażenie obrzmienia, zapewniając poczucie komfortu ciężkim, opuchniętym nogom. D-pantenol nawilża i uelastycznia
skórę, sprawiając, że jest ona miękka i gładka w dotyku. Lekka mgiełka polecana jest do codziennej pielęgnacji zmęczonych nóg, w
trakcie podróży, podczas upałów, a także przy stojącym i siedzącym trybie pracy.

Składniki
Alcohol Denat., Aqua, Butane, Propane, Isobutane, Glycerin, Menthol, Arnica Montana Flower Extract, Aesculus Hippocastanum Flower
Extract, Panthenol, Glucosyl Hesperidin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol

Stosowanie
Sposób użycia: Spryskiwać nogi kilkakrotnie w ciągu dnia, w zależności od potrzeby, nawet przez rajstopy. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać.
Najlepiej zużyć przed końcem: na spodzie opakowania

Przeciwwskazania
NIEBEZPIECZEŃSTWO. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 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/122°F.
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Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Ważne
150 ml/108 g

Zawartość opakowania
150

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