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Acerin foot protect antyperspirant do stóp o działaniu
przeciwpotnym 100 ml
 

Cena: 12,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent SCAN-ANIDA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Chroni przed wzmożoną potliwością oraz odświeża stopy, utrzymując je świeże i suche przez długi czas.

Natychmiastowo odświeża skórę i długotrwale chroni ją przez potem i przykrym zapachem. Utrzymuje stopy świeże i suche
zapewniając im odpowiednią higienę i nie wysuszając przy tym skóry. Dodatkowo wykazuje efektywne działanie antybakteryjne i
przeciwpodrażnieniowe. Polecany również dla osób narażonych na kontakt z grzybami. Szybko wysycha, nie brudzi ubrań ani obuwia.

Składniki
Alcohol Denat., Aqua, Aluminum Sesquichlorohydrate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Menthol, Cetylpyridinium Chloride, Parfum

Stosowanie
Sposób użycia: Przed pierwszym użyciem należy zerwać zabezpieczenie przycisku główki rozpylającej. Przed użyciem wstrząsnąć.
Rozpylać z odległości ok. 15 cm na umyte i osuszone stopy. Nie stosować na uszkodzoną i podrażnioną skórę. Nie stosować w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

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

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

Producent
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Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Ważne
93 g

Zawartość opakowania
100

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