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Undofen spray do stóp i obuwia All in One 150 ml
 

Cena: 29,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Aerozole

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Undofen spray do stóp i obuwia All in One w postaci sprayu jest preparatem, który pozwala zachować świeżość stóp i
obuwia na długo. Wyrób jest przeznaczony do aplikowania bezpośrednio na skórę, poza tym można również wykorzystać go do
spryskania wnętrza butów. Spray nie pozostawia mokrych śladów na stopach, poza tym nie sprawia, że skarpetki czy buty są mokre.

Na co jest Undofen spray do stóp i obuwia All in One? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest chęć szczególnego zadbania o
zdrowie stóp oraz pozbyciu się problemu nadmiernej potliwości stóp, a przy tym chęć pozbycia się nieprzyjemnego zapachu stóp i
obuwia. Nadpotliwość stóp jest problemem powodującym dyskomfort, który często wiąże się z nieprzyjemnym zapachem obuwia oraz z
większym ryzykiem chorób skóry stóp i paznokci. Kosmetyk w składzie zawiera składniki mające właściwości przeciwbakteryjne,
przeciwgrzybicze oraz neutralizujące nieprzyjemne zapachy oraz nadmierną potliwość. W jego składzie znalazł się m.in. olejek
herbaciany, który ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze oraz świeży zapach. Undofen spray do stóp i obuwia All in One
eliminuje problem nadpotliwości stóp i dodatkowo zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu butów. Bardzo dobrze sprawdzi się
u osób, które długotrwale muszą nosić obuwie zewnętrzne bez możliwości jego zmiany oraz w przypadku sportowców lub osób bardzo
aktywnych.

W opakowaniu znajduje się 150 ml kosmetyku Undofen spray do stóp i obuwia All in One. W skład preparatu jako jedna z substancji
wchodzi olejek herbaciany, który chroni przed namnażaniem się patogenów. W składzie sprayu znajduje się również Dermasoft, czyli
składnik eliminujący nadmierną potliwość stóp oraz ich nieprzyjemny zapach. Kosmetyk nie ma właściwości leczniczych, jednak
zapewnia długotrwałe uczucie świeżości stopom oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu w butach.

Kosmetyk Undofen spray do stóp i obuwia All in One należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta i w dawkach przez niego
rekomendowanych. Spray można stosować bezpośrednio na skórę, jednak wcześniej wymaga się dokładnego umycia i osuszenia stóp.
Każdorazowo przed zaaplikowaniem sprayu należy energicznie wstrząsnąć jego buteleczką. Spray należy aplikować na stopy oraz do
butów z odległości około 15 cm. Po jego zastosowaniu nie ma potrzeby wycierania stóp czy butów, gdyż jest to preparat, który nie
zostawia mokrych czy tłustych plam. Kosmetyk wchłania się bardzo dobrze i szybko, a dodatkowo ma przyjemny zapach. Funkcją
Undofen spray do stóp i obuwia All in One jest usuwanie nieprzyjemnego zapachu w przypadku długotrwałego noszenia obuwia, poza
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tym kosmetyk może pomóc w utrzymaniu stóp w suchości przez cały dzień, eliminując problem ich nadpotliwości i zapewniając uczucie
świeżości na długi czas.

Undofen spray do stóp i obuwia All in One to kosmetyk, który posiada przeciwwskazania. Nie powinni go stosować pacjenci z
nadwrażliwością na jakikolwiek z jego składników. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości lub reakcji alergicznej zaleca się
odstawienie kosmetyku i konsultację z lekarzem.

Składniki
Isobutane, Alcohol Denat., Propane, Triethyl Citrate, Butane, Isopropyl Myristate, Parfum, Propylene Glycol, Sodium Caproyl/Lauroyl
Lactylate, Salvia Officinalis Leaf Extract, Aqua, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Citral, Coumarin, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene,
Linalool

Charakterystyka

Undofen Spray do stóp i obuwia All in One to skuteczna pomoc dla osób, które chcą zadbać o zdrowie swoich stóp, a przy okazji
pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z obuwia.
W składzie preparatu znajduje się olejek herbaciany znany ze swoich właściwości antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych.
Spray do butów zapobiega także powstawaniu nieprzyjemnego zapachu z wnętrza obuwia. Ponadto eliminuje problem, jakim
jest nadpotliwość stóp.
Spray do stóp i butów przeciwko poceniu to preparat wielofunkcyjny, który:

eliminuje i neutralizuje nieprzyjemny zapach, co sprawdza się głównie przy długotrwałym noszeniu obuwia bez
możliwości jego zmiany
utrzymuje stopy suche przez cały dzień
zwalcza nadpotliwość stóp
zapewnia długotrwały efekt świeżości
nie pozostawia mokrych śladów na stopach, skarpetach i w obuwiu
doskonale sprawdza się w przypadku osób uprawiających sport lub prowadzących bardzo aktywny styl życia

Stosowanie
Undofen Spray do stóp i obuwia All in One to środek stosowany bezpośrednio na skórę. Zanim jednak go zaaplikujemy, musimy
dokładnie umyć oraz starannie osuszyć stopy.
Przed użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnikiem. Następnie zaaplikować równomiernie na stopy oraz do butów z odległości 15 cm.
Po aplikacji nie musimy wycierać stóp ani butów, gdyż spray doskonale się wchłania i nie pozostawia mokrych ani tłustych śladów,
wydziela natomiast przyjemny łagodny zapach

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

Galeria
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