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Etiaxil Comfort antyperspirant roll-on 15 ml
 

Cena: 39,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Roll-on

Producent ASPEN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Etiaxil Comfort to antyperspirant o innowacyjnej formule i przedłużonym czasie działania, którego zadaniem jest redukcja potu. Etiaxil
Comfort ma zapobiegać tworzeniu się mokrych plam na ubraniach i wspomagać utrzymanie suchości ciała podczas wysiłku, stresu lub
w wysokich temperaturach.

Produkt charakteryzuje się tym, że jedna aplikacja wystarcza na ok. 3-5 dni ochrony. Antyperspirantu Etiaxil Comfort nie trzeba używać
codziennie. Producent zastosował w preparacie zaawansowaną formułę, regulator pocenia, oddziałujący na gruczoły potowe w nocy,
kiedy są one najmniej aktywne. System Comfort ma za zadanie ochronę i pielęgnację skóry, minimalizując podrażnienia, które mogą
występować podczas stosowania antyperspirantów.

Etiaxil Comfort przy nadmiernej potliwości

Pocenie się to naturalna funkcja fizjologiczna ciała człowieka. Poprzez wydzielanie potu organizm schładza najbardziej zgrzane obszary
i reguluje temperaturę. Dzieje się tak podczas intensywnego wysiłku czy w trakcie upałów. I choć pocenie się to reakcja naturalna,
nadmiar potu bywa wstydliwym problemem, zwłaszcza u osób, które mają skłonność do pocenia się w sytuacjach stresowych lub
cierpią na pewne zaburzenia hormonalne. Nikt nie chce pokazywać się wśród ludzi z plamami pod pachami lub na dekolcie.

W przypadku nadmiernej potliwości należy zastanowić się nad przyczynami tego zjawiska. Zwiększone wydzielanie potu może mieć
różne podłoże:
· Fizyczne (pogoda, aktywność fizyczna, hormony).
· Emocjonalne (stres, nerwowość, lęk, gniew, wstyd).
· Medyczne (pocenie się wywołane chorobą lub jako efekt uboczny zażywanych leków).

W walce z nadmiernym poceniem oczywiście należy skupić się na przyczynie. Jeżeli jest ono wywołane chorobą, trzeba zająć się
leczeniem problemu głównego, czyli danego schorzenia. Wspomagająco, jeżeli lekarz wyrazi zgodę, można stosować antyperspiranty
redukujące pot. W przypadku warunków fizycznych oraz emocjonalnych warto wyposażyć się w preparaty, takie jak Etiaxil Comfort,

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/etiaxil-comfort-antyperspirant-roll-on-15-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

które mogą skutecznie zmniejszyć intensywność pocenia, a więc zapobiec tworzeniu się nieestetycznych plam na ubraniach.

Antyperspirant Etiaxil Comfort został stworzony specjalnie dla osób, u których występuje problem zwiększonej potliwości, zmagających
się ze skórą wrażliwą, skłonną do podrażnień i alergii. Zadaniem produktu jest zredukowanie wydzielania potu przy jednoczesnym
zapewnieniu ochrony delikatnej skórze.

Składniki
Alcohol Denat., Aluminum Chloride, Calcium Lactate, Hydroxypropylcellulose, Hydrogenated Castor Oil.

Charakterystyka
Etiaxil Comfort przeznaczony dla skóry bardzo wrażliwej, o bardzo długim działaniu. Został opracowany tak, aby zapewniać co najmniej
3 – 5 dni ochrony oraz pielęgnować skórę jeszcze delikatniej – dzięki nowemu systemowi Cpx.

Innowacyjna formuła, przedłużony okres działania i większa tolerancja skóry.
Zakwalifikowana jako „Extra efektywna” według przepisów amerykańskiej agencji FDA.

Wysoce skuteczny i długotrwały.
Zapewnia co najmniej 3-5 dni ochrony tylko po 1 aplikacji. Formuła potwierdzona badaniami klinicznymi.

Zaawansowany regulator pocenia.
Etiaxil działa na gruczoły potowe podczas nocy kiedy są one mniej aktywne.

Wysoka tolerancja skóry wrażliwej.
Jego innowacyjna formuła z „aktywnym systemem ochrony i pielęgnacji skóry – CPX” minimalizuje podrażnienia i
pielęgnuje zapewniając komfort skórze.

Ekonomiczne stosowanie.
Opakowanie wystarcza na 2-3 miesiące.

Właściwości Etiaxil Comfort:
· Redukcja wydzielania potu.
· Przywrócenie skórze uczucia komfortu, suchości i świeżości.
· Kosmetyk zapewnia 3-5 dni ochrony po aplikacji.
· Antyperspirant działa w nocy, gdy gruczoły potowe są najmniej aktywne.

Stosowanie
Nałóż niewielką ilość antyperspirantu roll-on, Etiaxil Comfort (około 4 obrotów kulki) tylko w miejscu wydzielania potu/centrum
pachy/tak aby uzyskać równomierną, cienką warstwę preparatu i być pewnym że skóra w miejscu aplikacji została zabezpieczona przed
potem.

Zastosowanie zbyt dużej ilości może spowodować podrażnienie skóry.
Rano zmyj wodą i mydłem.
Stosuj zawsze na noc przed pójściem spać, wtedy kiedy gruczoły potowe są mniej aktywne.
Na początku stosować codziennie przez 3-7 nocy, a następnie kiedy zmniejszy się pocenie stosuj kosmetyk 2-3 noce w tygodniu
aby utrzymać pot pod kontrolą, lub tak często jak potrzeba.
Stosuj na całkowicie suchą i niepodrażnioną skórę.
Nie stosuj bezpośrednio po depilacji pach (w ciągu 48 godz). W przypadku depilacji trzeba odczekać 3 dni.
Nie stosuj powtórnie ponieważ efekt jego działania utrzymuje się również po umyciu ciała.
Jeśli chcesz możesz zastosować swój dezodorant zapachowy lub perfumy, ponieważ stosowanie innych ulubionych
kosmetyków nie wpływa na skuteczność działania Etiaxilu.

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