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Vichy dezodorant w kulce do skóry wrażliwej lub po depilacji
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
Dezodorant w kulce Vichy do skóry wrażliwej lub po depilacji przeznaczony jest do codziennego stosowania w ramach ochrony przed
potem oraz ukojenia podrażnionej skóry. Kosmetyk zawdzięcza swoje właściwości pielęgnacyjne i łagodzące zawartemu w nim
kompleksowi Proline Cutei. Vichy dezodorant w kulce do skóry wrażliwej zapewnia 48-godzinną ochronę. Pozostawia skórę miękką,
świeżą, elastyczną, gwarantując uczucie komfortu.

Vichy dezodorant w kulce jest świetnie tolerowany przez delikatną skórę pod pachami, nawet u osób ze skłonnością do alergii i
podrażnień. Kosmetyk, podobnie jak inne antyperspiranty z serii Vichy, zawiera wodę termalną, co potęguje jego właściwości
pielęgnujące (nawilżające, kojące, regenerujące podrażnioną skórę). Dezodorant Vichy do skóry wrażliwej lub po depilacji może być
stosowany u osób zmagających się z problemem nadaktywności gruczołów potowych, skutkującym nadmiernym wydzielaniem potu.
Mimo że produkt nie zawiera substancji zapachowych, dzięki zawartości chlorku glinu neutralizuje, redukuje lub całkowicie niweluje
przykry zapach potu.

Składniki
Aqua/Water, Aluminum Chlorohydrate, PPG-15 Stearyl Ether, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-33, Dimethicone, Iodopropynyl Butylcarbamate,
Nymphaea Alba Extract/Nymphaea Alba Flower Extract, Sodium Palmitoyl Proline.

Charakterystyka
Dezodorant w kulce Vichy do skóry wrażliwej lub po depilacji przeznaczony jest do codziennego stosowania w ramach standardowej
ochrony przed potem, w przypadku nadpotliwości oraz w ramach ukojenia skóry podrażnionej. Kosmetyk łączy w sobie skuteczność
antyperspirantu z łagodzeniem podrażnień.

Vichy dezodorant w kulce do skóry bardzo wrażliwej lub depilowanej  zapobiega nadmiernemu poceniu się.
Wyjątkowo skuteczna receptura zwalczająca zbyt intensywne wydzielanie potu.
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Doskonale tolerowany przez skórę, bez środków zapachowych.
Skuteczność przez 48 godziny.
Bezalkoholowy, hipoalergiczny.
Wzbogacony w Proline Cutei - kompleks amino - roślinny o właściwościach łagodzących i zapobiegających podrażnieniom.

Skóra pod pachami jest niezwykle delikatna. W przypadku osób ze skórą wrażliwą pielęgnacja tych obszarów ciała jest jeszcze bardziej
wymagająca. Zabiegi depilacji (szczególnie mechanicznej) mogą podrażniać skórę, a zastosowanie nieodpowiedniego kosmetyku na
podrażnioną skórę pod pachami może z kolei prowadzić nawet do infekcji. Dezodorant w kulce Vichy do skóry wrażliwej lub po depilacji
jest bezpieczny i łagodny dla skóry. Nie powoduje jej podrażnień i łagodzi te już powstałe np. w trakcie usuwania owłosienia.

Depilacja — nim sięgniesz po maszynkę do golenia
Depilacja skóry pod pachami jest niezwykle popularnym zabiegiem, stosowanym zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. I choć nie
należy do skomplikowanych, jest obarczona sporym ryzykiem podrażnienia delikatnej skóry w omawianym obszarze. Charakterystyczną
oznaką podrażnienia po depilacji są czerwone kropki na skórze, powodujące pieczenie, swędzenie i uczucie dyskomfortu, a nawet ból. By
zminimalizować ryzyko wystąpienia podrażnień, stosuj maszynki do golenia z niestępionym ostrzem, aby usunąć owłosienie jednym
pociągnięciem. Kolejną ważną kwestią jest kierunek ruchu maszynki — pamiętaj, że należy golić się pod włos. Istotne jest też
dostateczne nawilżenie skóry i zmiękczenie owłosienia przed depilacją, a także stosowanie odpowiednich kosmetyków po usunięciu
owłosienia, takich jak Dezodorant w kulce Vichy do skóry wrażliwej lub po depilacji.

Stosowanie
Dezodorant Vichy w kulce do skóry wrażliwej lub po depilacji powinien być stosowany na czystą, suchą skórę pod pachami. Produkt
może być stosowany codziennie.

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