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Vichy dezodorant intensywna kuracja przeciw poceniu w
kulce stress resist 72h 50 ml
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Roll-on

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Dezodorant w kulce Stress Resist marki Vichy to kosmetyk stosowany w ramach intensywnej kuracji przeciw nadmiernemu poceniu
się.
Antyperspirant Stress Resist od Vichy jest skuteczną i jednocześnie delikatną dla skóry ochroną przed potem, nawet w stresujących
sytuacjach.

Kosmetyk w postaci dezodorantu w kulce Stress Resist od Vichy jest bogaty w składniki aktywne, które przeciwdziałają nadmiernemu
poceniu się, ultrachłonne minerały i Perspicalm — substancję regulującą
ciepłotę skóry i wytwarzanie potu, szczególnie w czasie przeżywania stresu. Skuteczność działania dezodorantu w kulce Vichy Stress
Resist wzrasta z każdym kolejnym dniem stosowania.

Dezodorant Vichy Stress Resist wykazuje działanie nawet przez 72 godziny po aplikacji.
Antyperspiranty od Vichy są skuteczne i bezpieczne dla delikatnej skóry pod pachami, nie powodują podrażnień.
Właściwości pielęgnacyjne i łagodzące dezodorantu w kulce Stress Resist Vichy, będącego podstawą intensywnej kuracji przeciw
nadmiernemu poceniu się, zapewnia zawartość między innymi Wody Termalnej Vichy — bestsellerowego produktu marki Vichy.

Składniki
Aqua/Water, Aluminum Chlorohydrate, Dimethicone, Aluminum Sesquichlorohydrate, C14-22 Alcohols, Steareth-100/PEG-136/HDI
Copolymer, Parfum/Fragnance, Perlite, C12-20 Alkyl Glucoside, Iodopropynyl, Butylcarbamate, Rosa Gallica Extract / Rosa Gallica Flower
Extract.

Charakterystyka
Vichy Stress Resist  to dezodorant w kulce, przeznaczony do stosowania w ramach intensywnej kuracji przeciw nadmiernemu poceniu
się, szczególnie w sytuacjach stresowych.
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Stres, przyczyna zwiększonego pocenia się — pod wpływem ciepła, wysiłku fizycznego, emocji nasila się wydzielanie potu. Stres
przyspiesza krążenie krwi, którego konsekwencją jest zwiększone wydzielanie ciepła w okolicy pod pachami.
Innowacja — antyperspirant zapewniający 72-godzinną ochronę przeciw nadmiernemu poceniu, nawet w warunkach stresu.
Pozwala skórze swobodnie oddychać.
Perspicalm — aby redukować nadaktywność gruczołów potowych, nawet w sytuacjach stresowych. Opatentowany
ultrapochłaniający minerał absorbuje wilgoć.

72-godzinna ochrona — skuteczność zwiększa się aplikacja po aplikacji. Ochrona przed poceniem wywołanym stresem.

Kiedy pocenie staje się problematyczne
Pocenie się jest naturalnym procesem, mającym na celu utrzymywanie odpowiedniej temperatury ciała oraz właściwego pH skóry.
Nadmierne wydzielanie potu stanowi jednak dość uciążliwy i krępujący problem. Przyczyną nadpotliwości jest nadreaktywność
gruczołów potowych, których działanie kontroluje i reguluje układ nerwowy oraz mechanizmy gospodarki hormonalnej. Czynników
powodujących nadaktywność gruczołów potowych może być bardzo wiele, część z nich stanowią predyspozycje genetyczne. Częstymi
powodami nadmiernej potliwości są też emocje (np. ich gwałtowne pojawienie się lub zmiany) oraz stres.

Dezodorant czy bloker potu — co wybrać?
W zależności od indywidualnych potrzeb i nasilenia nadpotliwości można wybrać produkty do codziennego stosowania, preparaty
blokujące aktywność gruczołów potowych (dezodoranty, antyperspiranty) oraz blokery, które jako dużo silniejsze preparaty stosowane
są zwykle 1-2 razy w tygodniu.

Vichy proponuje serię kosmetyków przeznaczonych do ochrony przed nadmierną potliwością. Jednym z polecanych produktów jest
antyperspirant, dezodorant w kulce Vichy Stress Resist, który stanowi intensywną kurację przeciw poceniu. Skutecznie chroni przed
wzmożoną produkcją i wydzielaniem potu, szczególnie w sytuacjach intensywnego przeżywania emocji oraz stresu.

Vichy Stress Resist jest łagodny dla skóry, nie powoduje podrażnień. Co istotne, z powodzeniem może być stosowany nie tylko na
delikatnej skórze pod pachami, ale również na dłoniach, a nawet stopach. Dezodorant Stress Resist od Vichy dzięki swej skuteczności
wpływa na poczucie komfortu u osób zmagających się z problemem nadmiernej potliwości, występującej szczególnie w sytuacjach
stresowych.

Stosowanie
Dezodorant w kulce Vichy Stress Resist stosuj codziennie rano na czystą, suchą skórę bez podrażnień. Może być stosowany także na
stopy i ręce. Świeża, szybkoschnąca konsystencja. Nie klei się.

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