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Scholl odour control - zasypka do stóp 75 g
 

Cena: 25,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 75 g

Postać Proszki

Producent SSL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Scholl Odour Control w postaci zasypki do stóp jest wyrobem o właściwościach antyperspiracyjnych, który działa nawet 10
razy bardziej efektywnie od talku. Można go stosować zarówno na skórę stóp, jak i wsypywać go do wnętrza butów, co dodatkowo
zwiększy skuteczność stosowania wyrobu.

Na co jest Zasypka Scholl Odour Control? Wskazaniem do stosowania produktu jest problem nadmiernej potliwości stóp oraz ich
przykrego zapachu. Produkt można wykorzystać do codziennej higieny stóp. Może być pomocny szczególnie w przypadku pacjentów,
którzy spędzają na co dzień dużo czasu w nieprzewiewnym obuwiu, a także osób bardzo aktywnych, których stopy narażone są na
wzmożoną potliwość. Kosmetyk ma działanie antyperspiracyjne, dzięki czemu zmniejsza problem nadmiernej potliwości stóp, a w
konsekwencji pomaga zachować świeżość nóg, a także noszonego obuwia przez całe 24 godziny. W formule Zasypki Scholl Odour
Control znajdują się również składniki wykazujące działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu produkt skutecznie
eliminuje drobnoustroje odpowiadające za nieprzyjemny zapach stóp. Funkcją Zasypki Scholl Odour Control jest zatem eliminacja
wilgoci oraz neutralizacja nieprzyjemnego zapachu stóp, a także pozostawianie ich suchych i świeżych na długi czas.

W opakowaniu znajduje się  75 g Zasypki Scholl Odour Control. W skład zasypki wchodzą produkty zapewniające stopom odświeżenie,
a także ochronę przed nieprzyjemnym zapachem, a oprócz tego działające przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Przed zastosowaniem
kosmetyku należy zapoznać się ze wskazówkami producenta dotyczącymi jego prawidłowego używania.

W jaki sposób korzystać z kosmetyku: Zasypka Scholl Odour Control? Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Zaleca się obfite posypanie nim stóp, ze szczególnym zwróceniem uwagi na posypanie przestrzeni między palcami. Zasypka Scholl
Odour Control może być jednak używana nie tylko na skórę. Dla zwiększenia efektu jej działania można również wykorzystać kosmetyk
do posypania wewnętrznej części noszonego przez pacjenta obuwia. Po aplikacji kosmetyk neutralizuje przykry zapach i przeciwdziała
jego ponownemu pojawieniu się, a poza tym chroni stopy przed wilgocią związaną z nadmierną potliwością oraz zapewnia im ochronę
przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą, tym samym redukując ryzyko wystąpienia dokuczliwych chorób dermatologicznych tej części
ciała. Raz wykorzystany produkt zapewnia skuteczne działanie przez 24 godziny.
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Zasypka Scholl Odour Control jest kosmetykiem, który ma również przeciwwskazania. Nie należy z niej korzystać przy nadwrażliwości
na składniki preparatu. Jeśli pacjent zastosuje zasypkę i zauważy u siebie objawy mogące wskazywać na nadwrażliwość, powinien
zrezygnować z dalszego stosowania produktu i zasięgnąć porady lekarza. Zasypka nie powinna być też aplikowana na uszkodzoną, czy
też podrażnioną skórę. Kosmetyk nie powinien być również stosowany w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia. Należy też zadbać o
prawidłowe przechowywanie preparatu poza zasięgiem dzieci.

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