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Deofeet Podolight dezodorant do stóp w postaci kremu 10 ml
 

Cena: 36,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Kremy

Producent MONPLER

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Innowacyjny dezodorant do stóp w postaci kremu o przedłużonym działaniu i potwierdzonej skuteczności.
Likwiduje problem przykrego zapachu stóp nawet do 6 tygodni od pierwszej aplikacji. Każda kolejna aplikacja przedłuża czas
działania dezodorantu.
Wzbogacony witaminą H i lanoliną posiada dodatkowo właściwości nawilżające i pielęgnujące. Doskonale zmiękcza i nawilża
naskórek, wygładzając szorstką i suchą skórę stóp.
Polecany zarówno dla kobiet i mężczyzn, szczególnie dla osób aktywnych, uprawiających sport oraz dla wszystkich, u których
dotychczas stosowanie preparaty okazały się nieskuteczne.
kliniczna gwarancja
100% bezpieczeństwa i skuteczności
pH 5,6 neutralne dla skóry
Opakowanie Podolight 10 ml wystarcza na 1 aplikację.

Stosowanie

Dokładnie umyj i osusz stopy.
Wyciśnij z tuby niewielką ilość kosmetyku (od 3 do 5 ml – wielkość orzecha laskowego) i rozprowadź dokładnie po całej
powierzchni stopy - wmasuj kolistymi ruchami, nie zapominając o trudno dostępnych obszarach, takich jak powierzchnie między
palcami. Czynność powtórz analogicznie na drugiej stopie.
Nałóż na stopy skarpety, poprawią one wchłanianie składników aktywnych zawartych w dezodorancie. Aby uzyskać prawidłowy
efekt działania - nie zdejmuj skarpet przez minimum 12 godzin. W tym czasie wykonuj codzienne czynności. Jeśli aplikujesz
kosmetyk na noc, możesz pozostawić skarpetki na stopach przez kolejny dzień, zwiększając skuteczność Podolight.
Po upływie 12 godzin od aplikacji i w kolejnych dniach myj stopy jak zwykle, pamię-tając jednocześnie o tym, aby w nadmierny
sposób nie ścierać naskórka – np. nie szorować stóp pumeksem.
Jeśli uprawiasz sport lub często nosisz obuwie z nieprzepuszczającego powietrza materiału może okazać się, że produkt należy

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/deofeet-podolight-dezodorant-do-stop-w-postaci-kremu-10-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

aplikować z większą częstotliwością.
Aby usunąć przykry zapach z obuwia, cienką warstwę dezodorantu rozprowadź palcami wewnątrz butów.

Podolight jest bezpieczny dla Twoich stóp, dlatego możesz go używać tak długo i tak czę-sto jak potrzebujesz.

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