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Scholl Fresh Step dezodorant do stóp spray neutralizujący
zapach 150 ml
 

Cena: 22,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Aerozole

Producent SSL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Natychmiast neutralizuje nieprzyjemny zapach stóp
Zapewnia długotrwałą świeżość
Działa aż do 24-godzin
Niweluje pęknięcia
Przeciwdziała zrogowaceniom

Charakterystyka
Obawiasz się zdejmować buty w towarzystwie? Walczysz z nadmierną potliwością stóp Nieprzyjemny zapach stóp wprowadza Cię w
zakłopotanie? Sięgnij po skuteczny dezodorant do stóp Fresh Step od marki Scholl i ciesz się świeżością przez cały dzień!

Przykry zapach stóp może być spowodowany długim chodzeniem w butach, ponieważ skóra stóp nie ma możliwości swobodnego
oddychania i staje się siedliskiem 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 one przyczyną sporego dyskomfortu, ponieważ nasze stopy zaczynają nieprzyjemnie pachnieć. Aby bez
obaw zdejmować buty w każdej sytuacji sięgnij po Scholl Fresh Step dezodorant do stóp.

Dlaczego warto wybrać dezodorant do stóp Scholl Fresh Step? 
Niweluje pęknięcia oraz przeciwdziała zrogowaceniom Dezodorant do stóp w sprayu Scholl Fresh Step został opracowany w oparciu o
formułę Dual- Active. Dzięki niej błyskawicznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Dodatkowo zapewnia długotrwałą świeżość i działa aż
do 24 godzin. Pozwala również bez skrępowania zdejmować buty niezależnie od sytuacji.
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Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Trzymać pionowo około 10-15 cm z dala od suchej, czystej skóry i równomiernie rozpylić na stopach,
zwracając szczególną uwagę na podeszwę stopy oraz obszar między palcami, gdzie stopy najbardziej się pocą.

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