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Medixil Men antyperspirant roll-on 30 ml
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Roll-on

Producent ASPEN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Alcohol denat., Aluminum Chloride, Hydroxyethylcellulose

Charakterystyka
 Medixil Men skuteczny i niezawodny antyperspirant stworzony z myślą o mężczyznach.

To specjalistyczny antyperspirant, którego receptura oparta jest na wyjątkowej formule MediDry zapewniającej skuteczną i
długotrwałą ochronę przed nadmiernym poceniem i nieprzyjemnym zapachem.
Medixil posiada Międzynarodowy Certyfikat Bezpieczeństwa.
MEDIXIL® Men rekomendowany jest do skóry normalnej dla mężczyzn z nadmierną potliwością oraz dla tych, którzy chcą
zapewnić sobie komfort na co dzień.
 Efekty stosowania 

MEDIXIL® Men skutecznie zmniejsza nadmierną aktywność gruczołów potowych oraz niweluje nieprzyjemny zapach
potu aby skóra pozostawała sucha i bezwonna.
 Zapewnia komfort i uczucie świeżości przez minimum 5 dni po jednorazowym zastosowaniu.

Stosowanie

Medixil jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę pod pachami.
Rozpoczynając stosowanie antyperspirantów MEDIXIL należy nałożyć preparat na noc (przed położeniem się spać kiedy
gruczoły potowe są najmniej aktywne) na czystą, całkowicie suchą, nieuszkodzoną skórę.
 Nałożyć cienką warstwę preparatu pod każdą pachę (2 obroty kulki ruchem w górę i 2 obroty kulki ruchem w dół). Po aplikacji
należy odczekać do momentu, aż preparat całkowicie się wchłonie i skóra będzie sucha.
 Rano należy zmyć pozostałość.
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 dobrze zakręcić buteleczkę aby zapobiec wyciekaniu produktu.
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Nie należy stosować antyperspirantu Medixil na swędzącą, zaczerwienioną, podrażnioną lub uszkodzoną skórę.

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