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Scholl krem do stóp regenerujący do skóry suchej z
mocznikiem 60 ml
 

Cena: 37,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Kremy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Błyskawicznie zapewnia miękką, gładką skórę
Złuszcza suchy i martwy naskórek
Dogłębnie nawilża aż do 24 godzin
Sprawia, że Twoje stopy stają się piękne i zdrowo wyglądające już po 7 dniach,
Nie pozostawia tłustej warstwy i szybko się wchłania

Składniki
Aqua, glycerin, urea, ethylhexyl palmitate, isopropyl myristate, cetearyl alcohol, glyceryl stearate SE, sucrose distearate, petrolatum,
alumina, stearic acid, propylene glycol, sucrose stearate, sodium PCA, cyclopentasiloxane, lactic acid, hydrolyzed wheat protein,
allantoin, diglycerin, sorbitol, lysine PCA, polysorbate 60, xanthan gum, parfum, disodium EDTA, phenoxyethanol, methylparben,
propylparben, ethylparaben, butylparaben, alpha-isomethyl ionone, benzyl salicylate, citronellol, geraniol, hexyl cinnamal,
hydroxycitronellal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, linalool

Charakterystyka
Walczysz z popękanymi piętami, łuszczącą się skórą lub zrogowaciałym naskórkiem? A może Twoim problemem jest przesuszona
skóra na stopach? Sięgnij po Scholl Krem regenerujący do suchej skóry stóp z mocznikiem, alantoiną i kwasem mlekowym i zapomnij o
problemie suchej skóry

Jak działa krem do suchej skóry Scholl? 
Krem regenerujący do suchej skóry zawiera innowacyjną formułę Deep Hydrate™, która szybko i skutecznie złuszcza suchy i martwy
naskórek. Substancje pielęgnujące, takie jak: mocznik, kwas mlekowy, alantoina, wnikają w głąb skóry i nawilżają ją nawet do 24 godzin.
Już chwilę po aplikacji krem do stóp Scholl sprawi, że Twoja skóra stóp będzie dużo bardziej miękka i gładka, a już po tygodniu–Twoje
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stopy będą wyglądały pięknie i zdrowo.
Kiedy sięgnąć po Scholl Krem regenerujący do suchej skóry stóp? 
Po krem nawilżający Scholl sięgnij zawsze wtedy gdy zauważysz, że skóra na Twoich stopach jest szorstka, nierówna lub łuszczy się. Po
krem sięgnij również w przypadku popękanych pięt.Krem Scholl nie pozostawia tłustej warstwy, więc możesz go używać zarówno na
noc, jak i na dzień.

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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