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

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

 

 

Iwostin Deocare Extreme antyperspirant roll-on 50 ml
 

Cena: 23,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Roll-on

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Aluminum Sesquichlorhydrate, Steareth-2, C12-15 Alkyl Benzoate, Triethyl Citrate, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Steareth-20,
Distarch Phosphate, Panthenol, Pantolactone, Parfum, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Charakterystyka
Iwostin Deocare Extreme – antyperspirant, który zapewnia ochronę przed potem nawet w trudnych sytuacjach. Dezodorant w kulce
Iwostin Deocare Extreme może być stosowany także na skórze wrażliwej. 

Iwostin Deocare Extreme to skuteczna ochrona zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Chroni przed potem, zapewnia świeży
zapach i nie wysusza delikatnej skóry pod pachami. Sprawdzi się w ekstremalnych warunkach, takich jak stres i wysiłek fizyczny.
Pomaga zlikwidować nadmierne pocenie pod pachami.
Efekty stosowania Iwostin Deocare Extreme

Redukcja przykrego zapachu
Wygodna aplikacja.
Brak białych śladów na ubraniach.
Świeży zapach nawet podczas wysiłku fizycznego i w sytuacji stresowej.

Działanie Iwostin Deocare Extreme
Iwostin antyperspirant w kulce redukuje pot i przykry zapach. Dezodorant do skóry wrażliwej nie wysusza skóry i nie
brudzi ubrań. Daje poczucie komfortu przez cały dzień i w każdej sytuacji.
Ochrona przed potem nawet do 72h.
Skuteczny antyperspirant w kulce koi podrażnienia i regeneruje naskórek.

Składniki Iwostin Deocare Extreme
Formuła antyperspirantu w kulce przeciw poceniu Iwostin oparta jest na składnikach aktywnych, które zapewniają
ochronę przed potem i redukują przykry zapach.
Hydagen Cat – substancja aktywna ograniczająca rozwój bakterii.
Olej Makadamia – działa emoliencyjnie – wykazuje właściwości nawilżające i zapobiegające wysuszeniu skóry.
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Reach 301L – substancja odpowiedzialna za redukcję potu.
Preparat na pocenie Iwostin Deocare Extreme można stosować na skórę wrażliwą. Ma świeży zapach i nie wysusza skóry.

Stosowanie
Stosuj go rano na umytą i dokładnie osuszoną skórę. Ważne, aby wstrząsnąć preparat przed użyciem i nie stosować go na podrażnioną
skórę.
Unikaj kontaktu z oczami. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

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