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Steper aerozol do stóp 80 ml
 

Cena: 26,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 80 ml

Postać Aerozole

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Clotrimazolum, Thymus vulgaris extractum oleum Melaleuca alternifolia, oleum Eucalipti globulus

Steper przeznaczony jest do pielęgnacji i ochrony skóry stóp i przestrzeni międzypalcowych, dedykowany osobom narażonym na częsty
kontakt z grzybami i bakteriami.

przeznaczony do pielęgnacji i ochrony skóry stóp i przestrzeni międzypalcowych
łagodzi podrażnienia oraz swędzenie i pieczenie stóp
nawilża spękaną i łuszczącą się skórę

Steper zawiera klotrymazol, ekstrakt z ziela tymianku, olejek z drzewa herbacianego oraz olejek eukaliptusowy.

Właściwości:
Steper w postaci aerozolu jest kosmetykiem zawierającym kompozycję starannie dobranych składników, wykazujących działanie
ochronne. Przeznaczony jest dla osób narażonych na częsty kontakt z grzybami i bakteriami, szczególnie osób aktywnie uprawiających
sport bądź często korzystających z miejsc publicznych, takich jak basen, sauna czy siłownia. Skutecznie chroni oraz zapobiega
powstawaniu nieprzyjemnego zapachu towarzyszącego nadmiernej potliwości stóp.

Przebadany dermatologicznie.

Cechy

dedykowany osobom narażonym na kontakt z grzybami i bakteriami

Składniki
Butane-Propane-Isobutane, Alcohol denat., Propylene Glycol, Thymus Vulgaris Extract, PEG-7 Gryceryl Cocoate, Eucalyptus Globulus
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Leaf Oil, Clotrimazole, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil

Stosowanie
Sposób użycia kosmetyku: Stosować na umytą i wysuszoną skórę. Wstrząsnąć pojemnik i trzymając w pozycji pionowej spryskać
dokładnie aerozolem stopy oraz przestrzenie między palcami z odległości ok. 10 cm. Stosować 2 razy dziennie przez okres 2 - 4 tygodni.
Zaleca się spryskanie preparatem wnętrza skarpet i obuwia.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze 15-25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania
Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł
ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem
zapłonu. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C / 122°F.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie używać gdy na skórze występują otwarte rany. Chronić oczy i błony
śluzowe. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia. Nie zaleca się stosowania produktu kobietom w
ciąży i w okresie laktacji.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Ważne
80 ml (50 g)

Zawartość opakowania
80

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

Galeria
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