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Medixil Strong antyperspirant roll-on 30ml
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Roll-on

Producent ASPEN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Medixil Strong to specjalistyczny antyperspirant apteczny, opracowany z myślą o długotrwałej ochronie przed nieprzyjemnym zapachem
potu. Receptura kosmetyku jest oparta na unikalnej formule MediDry, dzięki czemu produkt doskonale radzi sobie również z problemem
nadmiernego pocenia. Kosmetyk posiada certyfikat Allergy Certified, co zwiększa bezpieczeństwo jego stosowania wśród osób z
wrażliwą skórą.

Skład preparatu jest pozbawiony dodatków pochodzenia zwierzęcego, a także posiada neutralne pH. Produkt z linii specjalistycznych
antyperspirantów zapewnia maksymalną ochronę przed przykrym zapachem oraz reguluje ilość wydzielanego potu. Kosmetyk może być
stosowany przez kobiety i mężczyzn z różnym stopniem natężenia wyżej opisanych problemów. Antyperspirant nie wydziela zapachu.

Charakterystyka
Medixil to wyjątkowa linia specjalistycznych kosmetyków, mająca za zadanie regulować wydzielanie potu oraz zneutralizować przykry
zapach. Stosowanie produktu jest rekomendowane przede wszystkim osobom borykającym się z problemem nadmiernej potliwości. Z
antyperspirantu mogą również korzystać osoby aktywne fizycznie oraz te z normalną skórą. Skład kosmetyku jest w 100% wegański i
przebadany dermatologicznie. Może być bezpiecznie stosowany w przypadku nadwrażliwej skóry pod pachami.

Po prawidłowym nałożeniu kosmetyku, antyperspirant zapewnia ochronę przed nadmiernym poceniem przez co najmniej 5 dni. Produkt
powinien być aplikowany na czystą i nieuszkodzoną skórę pod pachami chwilę przed zaśnięciem. Nie należy używać kosmetyku
codziennie. Jego działanie będzie utrzymywać się zarówno w ciągu dnia, jak i nocą.

Medixil Strong jest produktem o neutralnym zapachu i delikatnej formule, bazującej na składnikach pochodzenia naturalnego. W związku
z tym antyperspirant może być stosowany przez kobiety i mężczyzn w różnym wieku.

Stosowanie
Medixil powinien być stosowany wyłącznie na skórę pod pachami. Chcąc rozpocząć stosowanie antyperspirantu należy nałożyć
preparat na suchą, czystą, nie podrażnioną i nieuszkodzoną skórę. Podczas nocy gruczoły potowe są mniej aktywne, dzięki czemu
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produkt może zagwarantować lepsze efekty.

Antyperspirant należy nałożyć cienką warstwą pod każdą pachę (2 obroty kulki ruchem w górę oraz 2 obroty kulką w dół). Po aplikacji
należy poczekać, aż produkt całkowicie się wchłania, a skóra będzie sucha.

Rano należy delikatnie zmyć pozostałości preparatu, stosując w tym celu wodę z mydłem. Antyperspirantu nie należy nakładać
ponownie rano, ponieważ działanie kosmetyku będzie utrzymywało się przez kilka dni od momentu użycia. Efekt nałożenia produktu
będzie odczuwalny zarówno w ciągu dnia, jak i nocą.

Po każdym użyciu należy dokładnie zakręcić buteleczkę, aby zapobiec wyciekaniu produktu.

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie
należy stosować preparatu przez 48 godzin po goleniu lub depilacji włosów. W przypadku uszkodzenia skóry należy poczekać do
momentu całkowitej odbudowy naskórka.

Składniki
Aqua, Alcohol denat., Aluminum Chloride, Hydroxyethylcellulose.

Głównym składnikiem kosmetyku jest chlorek glinu (Aluminum Chloride), uznawany za jeden z najskuteczniejszych składników
stosowanych w profesjonalnych antyperspirantach. Minerał dobrze radzi sobie z regulacją wydzielanego potu przez gruczoły potowe
pod pachami. Chlorek glinu w połączeniu z alkoholem wykazują się działaniem przeciwbakteryjnym i skutecznie ograniczają przykry
zapach potu.

Drugim istotnym składnikiem obecnym w kosmetyku jest hydroksyetyloceluloza (Hydroxyethylcellulose). Pochodzący z celulozy produkt
naturalnego pochodzenia ułatwia aplikację i rozmasowanie antyperspirantu, a dodatkowo ogranicza nadmierną utratę wody z naskórka.
Oprócz tego, hydroksyetyloceluloza tworzy na skórze filtr ochronny, co przedłuża efekt regulacji nadprodukcji potu. Dodatkowa
zawartość alantoiny gwarantuje skórze nawilżenie, regenerację i ochronę przed podrażnieniami.

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