SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 40 05

Carex żel antybakteryjny do higieny rąk Aloe Vera 50 ml
Cena: 7,88 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

50 ml

Postać

Żele

Producent

CUSSONS

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Charakterystyka
Carex żele do higieny rąk to produkty na bazie alkoholu (etanolu), który skutecznie redukuje większość bakterii oraz wirusów.
Wysoka zawartość alkoholu w żelu sprawia również, że te produkty błyskawicznie wysychają pozostawiając ręce odświeżone.
Żele zawierają także znaną ze swoich właściwości pielęgnacyjnych glicerynę, która pomaga utrzymać skórę miękką i nawilżoną.
Żele są najbardziej przydatne w sytuacjach, kiedy nie mamy dostępu do wody, ale mogą być również używane w domu zawsze
wtedy, kiedy chcemy mieć dodatkową pewność, że nasze ręce są higienicznie czyste.
Opakowanie wystarcza na około 100 aplikacji.
Poza domem
Po wyjściu z publicznych toalet.
W komunikacji publicznej.
Na wakacjach / wycieczce.
Podczas podroży samochodem.
Podczas spożywania posiłków poza domem.
W pracy.
Na zakupach.
Po zmianie pieluszek dziecięcych.
W domu
Po zabawie ze zwierzętami.
Po wyniesieniu śmieci.
Po sprzątaniu.
Po pracy w ogrodzie.

Plik wygenerowano: 13-11-2019

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 40 05
Po zmianie pieluszek dziecięcych.
Zalety
Nie wymagają użycia wody.
Szybko i skutecznie zabijają do 99.9% bakterii, nie wysuszając skóry rąk.
Są bardzo wydajne - jedno opakowanie starcza nawet na 100 aplikacji.
Wyposażone są w wygodna pompkę pozwalającą na odpowiednie dozowanie żelu.
Łatwo rozprowadzają się nawet w trudno dostępnych miejscach: miedzy palcami i przy paznokciach.
Szybko schną i pozostawiają przyjemnie odświeżone ręce bez zapachu alkoholu.
Możesz je wszędzie zabrać ze sobą dzięki wygodnym opakowaniom.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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