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L'Biotica CUDO Silky Feet tarka do stóp BLACK x 1 szt
 

Cena: 24,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

CUDO Tarka do stóp Express Pedicure ekspresowe usuwanie twardej i zrogowaciałej skóry stóp
Natychmiastowy efekt miękkich stóp już po pierwszym użyciu.
Błyskawicznie usuwa nawet najtwardsze zrogowacenia, odciski i twardą skórę stóp.
Prosta, wygodna i bezpieczna w użyciu.
97% osób z problemem twardej skóry stóp uznało SilkyFeet za przełom w pielęgnacji stóp.
Aż 95% testujących osób stwierdziło, że jest to najlepszy przyrząd do pielęgnacji stóp jaki do tej pory używało! *

 * test przeprowadzony na 67 osobach 

CO WYRÓŻNIA TARKĘ CUDO SilkyFeet?
Silky Feet to najnowszy, najszybszy i najskuteczniejszy sposób, aby szybko i bezpiecznie przywrócić swoim stopom
zdrowy wygląd. Sekret skuteczności SilkyFeet to precyzyjne minipilniczki ścierające, które delikatnie i skutecznie
usuwają zgrubienia i martwy naskórek, tak by przywrócić stopom dziecięcą gładkość, delikatność i komfort jaki każdy z
nas uwielbia.
Prosty, szybki i bezpieczny - przed użyciem nie ma potrzeby moczenia stóp, skutecznie usuwa nawet bardzo twardą
skórę. Dzięki ergonomicznej rączce bardzo łatwa w użyciu. Wielokrotnego użytku.

Stosowanie
1. Stosuj przed kąpielą czy zamoczeniem stóp. Stopa musi być sucha!
2. Użyj strony z tarką, aby bezpiecznie usunąć twardą skórę i zrogowacenia.
3. Delikatnie przyciskaj metalową tarkę do powierzchni skóry, w miejscu zgrubień i zrogowaceń. Powoli przesuwaj minipilniczki do
przodu i do tyłu wzdłuż stwardniałej skóry.
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4. Wykonuj powolne ruchy, sprawdzając w międzyczasie efekty działania. W miejscach dużych zgrubień naciskaj nieco mocniej na skórę.
Przerywaj ścieranie by sprawdzić rezultaty. Zakończ ścieranie, gdy pojawi się zdrowa skóra lub gdy usuniesz zgrubienie – zbyt długie
ścieranie może doprowadzić do podrażnień i bólu
5. Po użyciu opróżnij pojemnik, opłucz tarkę chłodną wodą i pozostaw do wyschnięcia.

 WAŻNE: do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stosować tylko zgodnie z zaleceniami. Nie
stosować na podrażnioną skórę.

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