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Medispirant bloker w sprayu 75 ml
 

Cena: 20,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Aerozole

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Medispirant bloker w sprayu to specjalistyczny antyperspirant, ktory eliminuje problem pocenia się aż do 7 dni.
Medispirant skutecznie i długotrwale blokuje wydzielanie potu.
Medispirant działa antybakteryjnie, chroniąc skórę przed powstawaniem nieprzyjemnego zapachu. Medispirant jest łagodny dla skóry.
Bezzapachowa formuła nie zawiera alkoholu i parabenów, w tym dozwolonych do stosowania w kosmetykach.

Cechy

eliminuje problem pocenia się aż do 7 dni
działa antybakteryjnie
nie zawiera alkoholu

Składniki
Butane, Propane, Aluminum Chlorohydrate, Cyclopentasiloxane, Isobutane, C12-15 Alkyl Benzoate, PPG-14 Butyl Ether, Disteardimonium
Hectorite, Propylene Carbonate, Triethyl Citrate, Ethylhexylglycerin

Stosowanie
Sposób użycia: Stosować na czystą i osuszoną skórę. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
W początkowej fazie stosowania, tj. przez pierwsze 2-5 dni, należy używać preparatu codziennie aż do osiągnięcia zadowalającego
efektu. Następnie używać 1-2 razy w tygodniu lub zgodnie z potrzebą. Aby uzyskać najlepsze efekty, zaleca się stosowanie preparatu na
noc.
W przypadku zatkania się atomizera przepłukać gorącą wodą.

Przechowywanie
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Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie
rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać, ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
75

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