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Etiaxil Original 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
 

Charakterystyka
Etiaxil Original przeznaczony dla skóry wrażliwej, zapewnia skuteczną ochronę przed potem przez 3-5 dni, wraz z systemem APX chroni
skórę przed podrażnieniami.

Skuteczna formuła, długi okres działania i większa tolerancja skóry.
Wysoce skuteczna formuła potwierdzona badaniami klinicznymi.

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

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

Dobra tolerancja skóry wrażliwej.
System ochrony i pielęgnacji skóry – APX podnosi niskie pH skóry do normalnego poziomu, a tym samym zmniejsza
podrażnienia skóry, zapewniając łagodny efekt

Ekonomiczne stosowanie.
Opakowanie wystarcza na 1-2 miesiące.

Stosowanie
Antyperspirant, roll-on, Etiaxil Original 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 Etiaxil 2-3 noce w tygodniu aby
utrzymać pot pod kontrolą, lub tak często jak potrzeba.
Nakładaj dwoma ruchami w górę i dół w centralnej części pachy. Skóra musi być całkowicie sucha i nieuszkodzona.
Nie stosuj bezpośrednio po depilacji pach (w ciągu 48 godz). W przypadku depilacji trzeba odczekać 3 dni.
Rano zmyj wodą i mydłem.
Nie stosuj Etiaxilu powtórnie ponieważ efekt jego działania utrzymuje się również po umyciu ciała.
Jeśli chcesz możesz zastosować swój dezodorant zapachowy lub perfumy, ponieważ stosowanie innych ulubionych
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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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