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Medixil Feet & Hands antyperspirant 75 ml
 

Cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Roll-on

Producent ASPEN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

MEDIXIL to linia specjalistycznych antyperspirantów aptecznych, których receptura oparta jest na wyjątkowej formule MediDry,
zapewniającej skuteczną i długotrwałą ochronę przed nadmiernym poceniem i nieprzyjemnym zapachem potu.
Medixil jest produktem hipoalergicznym i posiada certyfikat Allergy Certified. Jest też produktem wegańskim.
Linia antyperspirantów Medixil została opracowana w taki sposób aby zapewnić maksymalną ochronę przed potem i jego
nieprzyjemnym zapachem, w zależności od stopnia natężenia problemu i rodzaju skóry.

Składniki
Aqua, Alkohol denat, Aluminium Chloride, Glycerin

Charakterystyka

Antyperspirant do stóp i dłoni.
Rekomendowany do skóry normalnej ze skłonnością do silnej nadmiernej potliwości.
Skuteczna ochrona przez minimum 5 dni.
Może być stosowany na innych częściach ciała np. na plecach, na skórze głowy, twarzy i w pachwinach.

Stosowanie

Medixil Feet & Hands jest przeznaczony do stosowania na skórę stóp i dłoni, ale może być stosowany również na innych
częściach ciała np. na plecach, na skórze głowy, twarzy i w pachwinach.
Rozpoczynając stosowanie antyperspirantów MEDIXIL należy nałożyć preparat na noc (przed położeniem się spać, kiedy
gruczoły potowe są najmniej aktywne), na czystą, całkowicie suchą, nieuszkodzoną i niepodrażnioną skórę.
Nałożyć cienką warstwę preparatu na skórę i pozostawić do wyschnięcia.
Po aplikacji należy odczekać do momentu aż preparat całkowicie wchłonie się w skórę, do momentu aż skóra będzie sucha.
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Rano należy zmyć ze skóry pozostałość preparatu używając wody z mydłem.
Nie stosować ponownie rano lub po każdym myciu ciała ponieważ efekt działania preparatu utrzymuje się przez kilka dni od
momentu użycia - zarówno w ciągu dnia, jak i nocy.
Po każdym użyciu należy założyć plastikową nakładkę zabezpieczającą atomizer.

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