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Scholl Fresh Step dezodorant do butów spray neutralizujący
zapach 150 ml
 

Cena: 26,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Aerozole

Producent SSL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Błyskawicznie eliminuje brzydki zapach potu
Działa nawet do 24 godzin
Jest odpowiedni do każdego rodzaju obuwia
Nie pozostawia żadnych śladów na skarpetach
Może być używany do każdego rodzaju obuwia

Składniki
Alcohol denat., butane, isobutane, propane, parfum, limonene, hexyl cinnamal, propellant: hydrocarbon

Charakterystyka
Obawiasz się zdjąć obuwie w towarzystwie? Wyjścia do znajomych, domówki i przyjęcia w rodzinnym gronie zawsze Cię stresują?
Sięgnij po Scholl Fresh Step Dezodorant do obuwia i zapomnij o brzydkim zapachu z butów.

Brzydki zapach stóp może być spowodowany długim chodzeniem w butach ponieważ skóra stóp nie ma możliwości swobodnego
oddychania i staje się siedliskiem dla wielu bakterii. Nieprzyjemny zapach może być także spowodowany wzmożoną aktywnością
fizyczną– stopy pocą się podobnie do pozostałych części naszego ciała. Dodatkowo częstymi przypadłościami bywają grzybica stóp i
wzmożona potliwość stóp. Są przyczyną sporego dyskomfortu ponieważ nasze buty zaczynają nieprzyjemnie pachnieć. Aby bez obaw
zdejmować buty w każdej sytuacji sięgnij po Scholl Fresh Step Dezodorant do butów.

Jak działa dezodorant Scholl Fresh Step?
Dezodorant Scholl to specjalnie zaprojektowany spray do butów z formułą Dual Active, który błyskawicznie eliminuje nieprzyjemny
zapach. Chroni on obuwie nawet do 24 godzin! Nie pozostawia śladów i może być używany do każdego rodzaju obuwia– zarówno do
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butów sportowych, jak i eleganckich szpilek. Wystarczy wstrząsnąć dezodorant Scholl, spryskać nim równomiernie wnętrze buta i
odczekać chwilę aż spray wyschnie. Sprayu można również użyć po zdjęciu butów, aby obuwie pozostało świeże jeszcze dłużej.

Stosowanie
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Trzymać pionowo i rozpylić równomiernie wewnątrz buta przed i/lub po użyciu. Przed założeniem
poczekać, aż buty wyschną. Natychmiast zetrzeć produkt z zewnętrznej powierzchni obuwia.

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