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Cztery Szpaki delikatny dezodorant bezzapachowy w kremie
(bez dodatku sody) 60 ml
 

Cena: 38,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Kremy

Producent CZTERY SZPAKI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka

Delikatna, bezzapachowa wersja bestsellerowego dezodorantu w kremie bez dodatku sody powstała w odpowiedzi na potrzeby
wszystkich tych, którzy borykają się z problemem skóry bardzo wrażliwej, skłonnej do podrażnień i alergii.
Wersja bezzapachowa to wariant najdelikatniejszy z możliwych - nie zawiera nawet naturalnych olejków eterycznych - staraliśmy
się maksymalnie zniwelować potencjalnie działanie podrażniające.
Składniki aktywne:

Masło shea - odżywia i regeneruje skórę oraz i podobnie do oleju kokosowego pomaga w leczeniu drobnych ran i
skaleczeń.
Skrobia ziemniaczana - pochłania wilgoć i zagęszcza konsystencję dezodorantu. Oprócz tego działa na skórę kojąco i
łagodzi podrażnienia.
Wodorotlenek magnezu - wykazuje właściwości bakteriobójcze i odświeżające, dzięki czemu między innymi skutecznie
niweluje przykry zapach. Działa także na skórę zmiękczająco, łagodząco i przeciwświądowo.
Olej kokosowy - w dezodorancie ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, a także przyczynia się do leczenia drobnych
skaleczeń i mikrourazów skóry oraz... zwyczajnie dba i odżywia skórę pod pachami.
Maranta trzcinowa - sprawia, że skóra staje się delikatniejsza i gładsza, pomaga leczyć różnego rodzaju otarcia czy
skaleczenia i świetnie radzi sobie z pochłanianiem wilgoci.
Olej z wiesiołka - poprawia stan skóry i stymuluje regenerację jej komórek, ma właściwości antyseptyczne i
przeciwzapalne.
Ziemia okrzemkowa - jej głównym zadaniem jest pochłanianie potu i łagodzenie podrażnień, przy okazji dobrze też
wpływa na wygląd i kondycję skóry - wyrównuje jej koloryt, zmiękcza ją, pochłania nadmiar sebum i łagodzi
podrażnienia.
Gliceryna roślinna - działa łagodząco i zmiękczająco na skórę, zapobiega wysychaniu kosmetyku.
Witamina E - ma właściwości wygładzające i ujędrniające, niweluje zaczerwienienia i podrażnienia, wspomaga
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regenerację skóry
Kosmetyk bez konserwantów.
Kosmetyk wegański - produkt stworzony bez użycia surowców pochodzenia zwierzęcego.

Stosowanie
Delikatny dezodorant jest gładki i przyjemnie kremowy; dobrze się rozprowadza i wchłania. Już niewielka ilość (porównywalna do ziarnka
grochu) wystarczy, żeby pokryć skórę pod pachą. Warto pamiętać, żeby używać dezodorantu raczej mniej niż więcej przy jednorazowej
aplikacji. Cieńsza warstwa szybciej się wchłonie, będą więc znacznie mniejsze szanse na pojawienie się ewentualnych śladów po kremie
na ubraniach. Zwiększy to też jeszcze wydajność dezodorantu. Słoiczek kremu może bowiem wystarczyć nawet na 4-5 miesięcy
codziennego stosowania.

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