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Etiaxil Strong antyperspirant roll-on 15 ml
Cena: 38,75 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

15 ml

Postać

Roll-on

Producent

ASPEN

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Wstęp
Antyperspirant roll-on Etiaxil Strong to kosmetyk, który zapewnia długotrwałą ochronę przed nadmiernym poceniem się. Wystarczy
jedna aplikacja, by móc cieszyć się skuteczną ochroną przed potem i nieprzyjemnym zapachem, która trwa nawet do 5 dni. Etiaxil
Strong przyczynia się do odczuwania przyjemnego uczucia komfortu i sprawia, że skóra pod pachami jest świeża oraz sucha.
Formuła antyperspirantu Etiaxil Strong oparta jest na związku chlorku glinu w alkoholowej bazie. Po aplikacji na skórę chlorek glinu
wchodzi w reakcję z wodą i białkami w kanalikach gruczołów potowych, po czym tworzy warstwę żelową, która blokuje ujście kanalika i
uniemożliwia przedostawanie się potu na zewnątrz. Etiaxil Strong sprzedawany jest w wygodnym w użytkowaniu opakowaniu o
pojemności 15 ml.
Składniki
Alcohol Denat., Aluminium Chloride (chlorek glinu), PEG-12 Dimethicone.
Charakterystyka
Etiaxil Strong to antyperspirant roll-on, który przeznaczony jest dla osób zmagających się z nadmierną potliwością. Został on
opracowany w taki sposób, że zapewnia maksymalną ochronę przed potem, rozwiązując w ten sposób nieprzyjemny problem
nadmiernej potliwości. Jedna aplikacja kosmetyku wystarcza do tego, by zapewnić skuteczną, trwającą nawet do 5 dni ochronę przed
potem oraz nieprzyjemnym zapachem. Etiaxil Strong zapewnia uczucie komfortu oraz sprawia, że skóra pod pachami pozostaje sucha
oraz świeża.
Formuła antyperspirantu Etiaxil Strong bazuje na związku chlorku glinu w alkoholowej bazie. Po zastosowaniu kosmetyku na skórę, np.
pod pachami, chlorek glinu wchodzi w reakcję z wodą oraz białkami w kanalikach gruczołów potowych, po czym tworzy warstwę żelową,
która blokuje ujście kanalika, uniemożliwiając w ten sposób przedostawanie się potu na zewnątrz. Po kilku dniach, wraz z przebiegiem
naturalnego procesu złuszczania się naskórka, warstwa żelu jest rozpuszczana, dlatego też aplikacja Etiaxil Strong powinna być
powtórzona. Specjalne opakowanie roll-on sprawia, że aplikacja antyperspirantu jest bardzo wygodna. Etiaxil Strong to kosmetyk
polecany przede wszystkim osobom ze skórą normalną.
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Stosowanie
Cienką warstwę antyperspirantu Etiaxil Strong należy aplikować na całkowicie suchą, nieuszkodzoną i niepodrażnioną skórę. Następnie
należy równomiernie rozprowadzić niewielką ilość kosmetyku (około 4 obroty kulką) w centralnej części pachy. Nałożenie zbyt dużej
ilości preparatu może spowodować podrażnienia.
Po aplikacji Etiaxil Strong zaleca się odczekać chwilę do całkowitego wyschnięcia kosmetyku. Preparat należy stosować wieczorem
przed pójściem spać, ponieważ w nocy gruczoły potowe są znacznie mniej aktywne. Rano należy zmyć resztę kosmetyku za pomocą
wody z mydłem. Nie należy nakładać go ponownie, ponieważ efekt jego działania utrzymuje się nawet po umyciu. Jedna aplikacja Etiaxil
Strong zapewnia pełen komfort i uczucie suchości nawet do 5 dni.
Przeciwwskazania
Etiaxil Strong to kosmetyk przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie należy go stosować na uszkodzoną lub podrażnioną
skórę, a także w ciągu 48 godzin po goleniu, woskowaniu lub depilacji maszynką. Należy unikać kontaktu kosmetyku z oczami oraz
błonami śluzowymi. Zaleca się unikać kontaktu z biżuterią i innymi przedmiotami/powierzchniami z polerowanego metalu. Po
zastosowaniu Etiaxil Strong ubranie, w którym śpimy, może zostać uszkodzone. Produkt nie powinien być stosowany u dzieci (problem
nadpotliwości bardzo rzadko występuje u dzieci przed okresem dojrzewania).
W rzadkich przypadkach Etiaxil Strong może spowodować podrażnienie skóry lub reakcję alergiczną skóry. W takim przypadku należy
przerwać stosowanie. Pieczenie i swędzenie skóry może wystąpić w przypadku, gdy przed aplikacją skóra nie była całkowicie sucha lub
była uszkodzona, nie pozostawiono kosmetyku do całkowitego wyschnięcia lub gdy zastosowano zbyt dużą jego ilość.
Przechowywanie
Opakowanie Etiaxil Strong należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w sposób niewidoczny i niedostępny dla małych
dzieci.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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