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Scholl krem nawilżający do stóp i paznokci 60 ml
 

Cena: 26,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Kremy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Zapewnia intensywne nawilżenie przez 24 h
Zmiękcza oraz nawilża grubą i suchą skórę stóp
Zapobiega tworzeniu się zrogowaciałego naskórka
Wzmacnia paznokcie
Jest odpowiedni dla skóry wrażliwej
Jest odpowiedni dla diabetyków

Składniki
Aqua, glycerol, liquid paraffin, urea, cyclopentasiloxane, polyglyceryl-3 methylglucose distearate, glyceryl stearate, myristyl alcohol,
panthenol, dimethicone, paraffin, phenoxyethanol, bisabolol, tocopheryl acetate, allantoin, methylparaben, butylparaben, ethylparaben,
propylparaben, isobutylparaben, parfum

Charakterystyka
Przesuszona skóra stóp, popękane pięty, zrogowaciały naskórek? Zapomnij o problemie! Sięgnij po Scholl Krem nawilżający do stóp i
paznokci z mocznikiem i pantenolem.

Jak działa nawilżający krem Scholl?
Scholl Nawilżający krem do suchej skóry stóp i paznokci zawiera m.in. mocznik, pantenol i alantoinę, dzięki którym błyskawicznie
nawilża i odżywia nawet bardzo suchą skórę stóp. Dodatkowo zmiękcza twarde pięty oraz wzmacnia paznokcie. Jest idealnym
produktem do pielęgnacji stóp, a jego działanie utrzymuje się nawet do 24 godzin! Stosowany regularnie zapewnia efekt miękkiej,
gładkiej skóry, zapobiega tworzeniu się zrogowaciałego naskórka, pękaniu pięt oraz przywraca naturalną elastyczność skóry.

Czy krem do stóp Scholl jest dla mnie odpowiedni?
Krem nawilżający do stóp i paznokci Scholl polecany jest do suchej skóry stóp oraz łamliwych paznokci. Jest odpowiedni do skóry
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wrażliwej i może być używany przez osoby z cukrzycą. Produkt testowany dermatologicznie.

Stosowanie
Smaruj raz dziennie na czystą i suchą skórę. Delikatnie masuj aż do całkowitego wchłonięcia, szczególnie najbardziej suche obszary
stopy.

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