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

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

 

 

Vichy dezodorant w kulce do skóry normalnej kuracja
przeciw nadmiernemu poceniu 48 h 50 ml
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Roll-on

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Dezodorant w kulce Vichy jest produktem, który powstał z myślą o skórze normalnej, który stosuje się przy nadmiernej
potliwości, chroniąc się przed jej przykrymi skutkami nawet na 48 godzin. Produkt jest hipoalergiczny i przeznaczony do stosowania na
skórę pod pachami – można aplikować go codziennie, a jego formuła została stworzona tak, aby po zastosowaniu pozostawiać na
powierzchni skóry lekką pudrową warstwę. Kosmetyk nie pozostawia na skórze uczucia nieprzyjemnej lepkości, poza tym jego skład
został tak opracowany, aby nie pozostawiać na skórze czy ubraniach żadnych plam.

Na co jest Dezodorant w kulce Vichy? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest kuracja przeciw nadmiernej potliwości ciała.
Kosmetyk jest dostępny w postaci wygodnej w aplikacji kulki, dzięki czemu aplikowanie go jest szybkie i łatwe, a preparat jest nałożony
równomiernie. Kosmetyk zapewnia skórze ochronę przed nadmiernie wydzielanym potem, a oprócz tego pielęgnuje skórę pod pachami,
dbając o utrzymanie jej w dobrej kondycji. Dezodorant w kulce Vichy można z powodzeniem stosować również na skórę wrażliwą i
skłonną do alergii, gdyż kosmetyk jest przebadany dermatologicznie, a w jego składzie nie ma drażniącego alkoholu. Dezodorant w kulce
Vichy ogranicza nadmierne wydzielanie potu i dodatkowo łagodzi jego nieprzyjemny zapach, redukując ryzyko powstawania na
ubraniach plam od potu. Dezodorant jest bardzo delikatny dla skóry i zapewnia jej łagodną pielęgnację oraz ukojenie, jeśli wcześniej
została podrażniona, np. podczas depilacji.

W opakowaniu znajduje się 50 ml kosmetyku Dezodorant w kulce Vichy. W składzie kosmetyku znalazły się składniki pozwalające na
skuteczną walkę z nadpotliwością przy jednoczesnej pielęgnacji delikatnej skóry pod pachami. Jednym ze składników dezodorantu w
kulce Vichy jest woda termalna Vichy, która działa na skórę intensywnie nawilżająco i kojąco. Jednym z jego ważnych składników jest
też chlorek glinu, który reguluje pracę gruczołów potowych i działa ściągająco i dezodorująco, przyczyniając się do redukcji
nieprzyjemnego zapachu, który często towarzyszy nadpotliwości.

Jak stosować 48-godzinny Dezodorant w kulce Vichy? Kosmetyk może być stosowany zarówno jako kuracja nadpotliwości, jak i jako
antyperspirant do codziennego stosowania. Produkt należy aplikować na czystą skórę pach. Po aplikacji 48-godzinny Dezodorant w
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kulce Vichy pozostawia skórę przyjemnie świeżą i przyjemnie suchą, pozytywnie wpływając na komfort pacjenta. Regularnie stosowany
dezodorant dodatkowo reguluje ilość wydzielanego potu, a oprócz tego łagodzi jego nieprzyjemny zapach.

Dezodorant w kulce Vichy jest hipoalergiczny, co czyni go bardzo delikatnym dla skóry, również tej wrażliwej i skłonnej do alergii lub
podrażnień. Kosmetyk ma również przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie każdy powinien go używać.
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników, dlatego jeśli wystąpią objawy uczulenia po zastosowaniu
kosmetyku należy odstawić produkt i skonsultować się z lekarzem.

Składniki
Aqua (Water), Aluminum Chlorohydrate, Aluminum Sesquichlorohydrate, PPG-15 Stearyl Ether, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-33, Parfum
(Fragrance), Dimethicone, Iodopropynyl Butylcarbamate, PEG-4 Dilaurate, PEG-4 Laurate.

Charakterystyka
Dezodorant w kulce Vichy do skóry normalnej w ramach kuracji przeciw nadmiernemu poceniu się jest kosmetykiem przeznaczonym do
codziennego stosowania. Skutecznie ogranicza wydzielanie zbyt dużej ilości potu, łagodzi jego ostry zapach i zapobiega powstawaniu
plam na ubraniach. Antyperspirant w kulce od Vichy jest łagodny dla skóry — pielęgnuje ją, nawilża i koi. Właściwości pielęgnacyjne
kosmetyk zawdzięcza zawartości wody termalnej Vichy oraz starannie opracowanemu połączeniu tejże wody z innymi składnikami
(według ścisłych norm farmaceutycznych). Produkt jest hipoalergiczny, może być stosowany przez osoby ze skórą wrażliwą, skłonna do
alergii.

Właściwości i zastosowanie dezodorantu w kulce do skóry normalnej marki Vichy

Kuracja przeciw nadmiernemu poceniu. 48-godzinna skuteczność dla osób cierpiących z powodu nadmiernego pocenia i które
chcą połączyć skuteczność antyperspirantu z ultratolerancją dla skóry.

Skuteczność

Długotrwała skuteczność antyperspirantu. Składniki aktywne antyperspirantu gwarantują ochronę nawet do 48 godzin.

Tolerancja

Hipoalergiczny. Zawiera Wodę Termalną z Vichy. Produkowany według ścisłych norm przemysłu farmaceutycznego. Testowany
przez dermatologów. Nie zawiera alkoholu.

komfort i przyjemność stosowania

Po zastosowaniu na skórze pozostawia lekką, pudrową warstwę bez uczucia lepkości.

Kuracja przeciw nadmiernemu poceniu — dezodorant w kulce Vichy
Dezodorant w kulce Vichy do skóry normalnej może być stosowany jako kuracja przeciw nadpotliwości lub jako podstawowy
antyperspirant, stosowany codziennie.
Marka Vichy proponuje gamę antyperspirantów przeznaczonych dla osób zmagających się z nadmiernym wydzielaniem potu. W
zależności od indywidualnych potrzeb i nasilenia nadpotliwości zaleca się stosowanie produktów o różnym nasileniu regulacji, redukcji
lub blokowania nadaktywności gruczołów potowych.

Dezodorant w kulce do skóry normalnej od Vichy — skuteczność i pielęgnacja
Właściwości pielęgnujące skórę pod pachami kosmetyk zawdzięcza między innymi zawartości wody termalnej Vichy. Skuteczność w
ochronie przed nadpotliwością jest wynikiem starannie opracowanego składu, którego część stanowi chlorek glinu — nieorganiczny
związek chemiczny regulujący pracę gruczołów potowych. Chlorek glinu posiada też właściwości ściągające i dezodorujące, pomaga
eliminować nieprzyjemny zapach (bywa stosowany jako składnik kremów do stóp).

Stosowanie
Stosować codziennie na czyste, suche pachy.

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