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Scholl Expert Care Pedi Mask maska nawilżająca do stóp z
olejkiem kokosowym x 2 szt (1 para)
 

Cena: 21,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 1 para

Postać Maseczki

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Borykasz się z suchą skórą stóp oraz odstającymi skórkami? Skóra na Twoich stopach i piętach pęka? A może masz ochotę na domowe
SPA oraz chwilę relaksu i szukasz odpowiednich kosmetyków do stóp? Jeśli tak to sięgnij po Scholl Pedi Mask™ nawilżającą maskę na
stopy z olejkiem kokosowym.
Scholl Nawilżająca maska Pedi Mask™ z olejkiem kokosowym zapewnia:

delikatne i gładkie stopy już w 20 minut
intensywne odżywienie skóry
24-godzinne nawilżenie

Dlaczego warto stosować maskę na stopy Pedi Mask™ firmy Scholl? 
Scholl Pedi Mask™Nawilżająca maska do stóp z olejkiem kokosowym jest wyjątkowo łatwa w aplikacji. Błyskawicznie zmiękcza
naskórek i odżywia skórę stóp. Wystarczy zaledwie 20 minut aby poczuć jej efekty. Po użyciu Nawilżającej maski z olejkiem kokosowym
Scholl Pedi Mask™ stopy są wygładzone i dogłębnie nawilżone. Skóra stóp jest dużo bardziej miękka i przyjemna w dotyku.
Co zawiera opakowanie? 
W opakowaniu znajdziesz jedną parę skarpetek nawilżających jednorazowego użytku z maską do pielęgnacji stóp. Maska jest nietłusta i
zawiera m.in. : olej kokosowy, masło shea, mocznik, łagodzący pantenol, wyciąg z aloesu i witaminę E.
Jak używać maski Pedi Mask™ Skarpetki należy założyć na stopy i zdjąć po 20 minutach, aby uzyskać efekt wyjątkowo pięknych stóp.
Scholl maska do stóp wchłania się niczym krem i nie wymaga spłukiwania

20-minutowa maska do stóp z olejem makadamia. Zapewnia intensywne nawilżenie, by stopy były delikatne i gładkie.

0% dodatków zapachowych i barwników
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Stosowanie
Wyjmij skarpetki z saszetki. Ostrożnie rozetnij lub rozerwij każdą skarpetkę wzdłuż perforacji u góry. Nałóż skarpetki na czyste, suche
stopy, zabezpieczając skarpetki za pomocą dołączonej naklejki. Zdejmij skarpetki po 20 minutach, a pozostałość produktu wmasuj w
stopy.

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