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Medixil® Normal antyperspirant roll-on 30ml
 

Cena: 32,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Roll-on

Producent ASPEN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Medixil® Normal antyperspirant roll-on to antyperspirant apteczny z linii specjalistycznej. Środek kosmetyczny został opracowany na
bazie autorskiej formuły MediDry, gwarantującej skuteczną i długotrwałą ochronę przed nadmiernym poceniem oraz zabezpieczenie
przed nieprzyjemnym zapachem. Produkt z linii Medixil powstał po to, by zapewniać maksymalną ochronę w różnych warunkach.
Kosmetyk jest dedykowany osobom, które borykają się z problemem nadmiernej potliwości lub wyjątkowo intensywnego zapachu.

Kosmetyk wyróżnia się krótkim, a jednocześnie skoncentrowanym składem, co zapewnia bezpieczeństwo stosowania wśród osób o
różnym natężeniu problemu oraz rodzaju skóry. Produkt posiada certyfikat Allergy Certified, co potwierdza jego hipoalergiczność. Oprócz
tego, antyperspirant został stworzony bez stosowania składników pochodzenia zwierzęcego.

Składnikiem aktywnym kosmetyku jest chlorek glinu (Aluminum Chloride), który ogranicza wydzielanie potu. Preparat powstający na
skutek polimeryzacji soli glinu w roztworze wodnym uszczelnia powierzchniowo ujścia gruczołów potowych. Wyróżnia się również
działaniem ściągającym, zapewniając jeszcze lepsze działanie. W produkcie zastosowano również alantoinę (Allantoin) o działaniu
przeciwzapalnym, łagodzącym podrażnienia oraz wspomagającym proces regeneracji oraz odbudowy naskórka. Substancja znana jest
również ze swoich właściwości nawilżających, a także wygładzających i zmiękczających. Uniwersalny składnik aktywny doskonale więc
wspiera nie tylko proces neutralizowania nieprzyjemnych zapachów, ale również dodatkowo pielęgnuje wrażliwą skórę pod pachami.
Zastosowanie polimeru w postaci hydroksyetylocelulozy (Hydroxyethylcellulose) zapewnia wsparcie w zakresie pochłaniania zapachu
potu.

Charakterystyka
Medixil® Normal antyperspirant roll-on jest produktem z linii specjalistycznej, stworzonej na potrzeby osób borykających się z
problemem nadmiernej potliwości. Wskazaniem do stosowania aptecznego antyperspirantu może być również intensywny zapach potu.
Formuła kosmetyku została opracowana przez dermatologów, którzy postawili sobie za cel stworzenie produktu skutecznego, a
jednocześnie pielęgnującego wrażliwą skórę pod pachami. Efektem ich pracy jest antyperspirant w kulce, oferujący ochronę przed
nadmiernym poceniem oraz nieprzyjemnym zapachem od 3 do nawet 5 dni.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/medixil-normal-antyperspirant-roll-on-30ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

W składzie produktu można znaleźć składniki aktywne, które skutecznie zabezpieczają przed nadmiernym poceniem oraz wydzielaniem
przykrego zapachu. Oprócz tego, zawartość alantoiny odpowiada za dodatkową pielęgnację skóry pod pachami, gwarantując jej
nawilżenie oraz zabezpieczenie przed otarciami naskórka. Kosmetyk wyróżniający się silnym działaniem ściągającym, łagodzącym oraz
higroskopijnym zapewnia skórze pod pachami odpowiednie zabezpieczenie przed nadmierną potliwością nawet przez kilka dni.

Antyperspirant Medixil® Normal występuje w formie Roll-On, czyli w opakowaniu z idealnie dopasowaną kulką. Element ten sprawia, że
podczas aplikacji uzyskuje się odpowiednią ilość preparatu zapewniającą ochronę przed potem. Według deklaracji producenta, jedno
opakowanie preparatu o zawartości 30 ml starcza na około 3-4 miesiące stosowania.

Stosowanie
Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie na skórę pod pachami.

Rozpoczynając terapię kosmetykiem z linii Medixil® należy nałożyć preparat na noc na czystą, osuszoną i nieuszkodzoną skórę
pod pachami (wówczas gruczoły potowe są mniej aktywne).
Aby otrzymać skuteczny efekt końcowy należy nałożyć około 4 cienkich warstw preparatu pod każdą pachę (około 2 obrotów
kulki ruchem w górę i w dół).
Po aplikacji poczekać aż preparat całkowicie się wchłonie.
Rano koniecznym jest usunięcie pozostałości preparatu za pomocą ciepłej wody i mydła.

Produktu nie należy stosować ponownie rano, ponieważ efekt działania preparatu utrzymuje się przez kilka dni od momentu
zastosowania. Po użyciu należy pamiętać o dokładnym zakręceniu butelki, aby zapobiec wyciekaniu produktu.

Skład
Aqua, Alcohol denat., Aluminum Chloride, Allantoin, Hydroxyethylcellulose

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