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Talk kosmetyczny bezzapachowy 100 g
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Pudry

Producent ZIOŁOLEK

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Talk kosmetyczny bezzapachowy w postaci proszku jest preparatem stosowanym wszechstronnie, który można aplikować
zarówno u pacjentów dorosłych, jak i młodzieży, dzieci, a nawet niemowląt, które mają szczególnie delikatną skórę. Proszek nie ma
zapachu, a stosowanie go jest bardzo proste. Poręczne opakowanie ułatwia dozowanie proszku oraz chroni Talk kosmetyczny
bezzapachowy przed zawilgoceniem.

Na co jest Talk kosmetyczny bezzapachowy? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja stóp przy skłonności do
nadmiernej potliwości. Kosmetyk Talk kosmetyczny bezzapachowy można również stosować w przypadku potrzeby odświeżenia
obuwia. Wskazaniem do korzystania z kosmetyku Talk kosmetyczny bezzapachowy jest również zapobieganie otarciom skóry i
odparzeniom oraz łagodzenie podrażnień. Talk kosmetyczny bezzapachowy można wykorzystać również jako suchy szampon, dzięki
czemu pozwoli oczyścić włosy z nadmiaru sebum. Działanie Talku kosmetycznego bezzapachowego tak zastosowane daje przyjemne
uczucie świeżości, poza tym kosmetyk ma właściwości osuszające i dezodorujące, a przy tym zapobiega uczuciu zawilgocenia.

W opakowaniu znajduje się 100 g kosmetyku Talk kosmetyczny bezzapachowy. W skład opakowania wchodzi proszek, który może być
stosowany również na wrażliwą skórę najmłodszych dzieci. Jak stosować Talk kosmetyczny bezzapachowy? Kosmetyk znajduje
zastosowanie w wielu przypadkach. Należy stosować go zewnętrznie, zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli kosmetyk będzie
stosowany przy nadmiernej potliwości stóp, można aplikować go bezpośrednio na oczyszczone i osuszone stopy. Należy stopy posypać
proszkiem, po czym można dodatkowo lekko wetrzeć go w skórę. Poza tym Talk kosmetyczny bezzapachowy można wykorzystywać do
ochrony obuwia, ponieważ bardzo dobrze chroni przed nieprzyjemnym uczuciem zawilgocenia. Wystarczy wsypać go do butów i
zostawić na noc, a następnie pozostałość wysypać. Stosując Talk kosmetyczny bezzapachowy na przetłuszczone włosy jako suchy
szampon, można posypać niewielką ilością talku dłonie, a następnie rozprowadzić po włosach, a nadmiar kosmetyku wyczesać. W ten
sposób można pozbyć się nadmiaru sebum z włosów. Do ochrony skóry przed podrażnieniami i oparzeniami Talk kosmetyczny
bezzapachowy można wykorzystać do posypania skóry w miejscach, gdzie jest szczególnie narażona na podrażnienia.

Kosmetyk Talk kosmetyczny bezzapachowy może być aplikowany również na skórę najmłodszych dzieci. Należy przechowywać go tak,
by był niedostępny i niewidoczny dla najmłodszych. Kosmetyku nie powinno się aplikować, jeśli minie podana na opakowaniu data jego

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/talk-kosmetyczny-bezzapachowy-100-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

ważności. Produkt nie powinien być też stosowany, jeśli jego opakowanie jest uszkodzone. Każdorazowo po zastosowaniu kosmetyku
zaleca się dokładne zamknięcie jego opakowania, co pomoże chronić Talk kosmetyczny bezzapachowy przed działaniem czynników
zewnętrznych, w tym chociażby wilgoci. Takie działanie pozwoli utrzymać właściwości kosmetyku przez długi czas.

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