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Vichy Homme dezodorant dla mężczyzn w kulce przeciw
plamom 50 ml
 

Cena: 49,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Roll-on

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Vichy Homme dezodorant w kulce dla mężczyzn przeciw plamom jest kosmetykiem do codziennego stosowania. Antyperspirant
przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry, przede wszystkim tej wrażliwej, skłonnej do podrażnień i alergii. Dezodorant Vichy Homme
mogą stosować osoby z umiarkowanym wydzielaniem potu, ale także zmagające się z problemem nadpotliwości.

Vichy Homme — męska rzecz
Dezodorant w kulce dla mężczyzn Vichy Homme przeciw plamom zapewnia uczucie komfortu, świeżości i przyjemnej suchości skóry
pod pachami nawet przez 48 godzin po zastosowaniu. Kosmetyk chroni przed powstawaniem plam na odzieży — zarówno tych
mokrych, spowodowanych dużą ilością potu, jak i tych, które zostają na ubraniach po wyschnięciu. Uporczywe, białe lub żółte plamy na
koszuli, czy koszulce nie spierają się, niszcząc tkaniny i narażając na straty wizerunkowe, ale też i finansowe.

Vichy Homme dezodorant w kulce dla mężczyzn przeciw plamom nie dopuszcza do powstawania przykrego, nieprzyjemnego zapachu
potu.

Składniki
Aqua (Water), Aluminium Chlorohydrate, PPG-26-Buteth-26, Steareth-100/Peg-136/HDI Copolymer, Parfum (Fragrance), Peg-40
Hydrogenated Castor Oil, Caprylyl Glycol.

Charakterystyka
Kosmetyk Vichy Homme dezodorant w kulce dla mężczyzn przeciw plamom przeznaczony jest dla osób oczekujących skutecznej
ochrony przed poceniem, trwającej nawet 48 godzin. Antyperspirant w kulce dla mężczyzn jest produktem, który ogranicza wydzielanie
potu nawet w przypadku nadmiernej potliwości. Kosmetyk redukuje też nieprzyjemny zapach potu. Pozostawia długotrwałe uczucie
świeżości. Dezodorant w kulce Vichy Homme jest bezpieczny i łagodny dla skóry, nie zawiera alkoholu ani parabenów. Jego ogromną
zaletą jest też ochrona odzieży przed powstawaniem śladów, plam na ubraniach. Może być stosowany w ramach codziennej pielęgnacji.
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Vichy Homme dezodorant w kulce dla mężczyzn przeciw plamom:

redukuje nadmierne wydzielanie potu
zwalcza powstawanie przykrego zapachu
antyperspirant przeciw plamom
skuteczny przez 48 h.

Pocenie — ludzka rzecz
Pocenie się jest naturalną reakcją organizmu przede wszystkim na zbyt wysoką temperaturę. Wydzielanie potu przez gruczoły potowe
służy utrzymaniu odpowiedniej temperatury ciała. Stąd najczęściej pocimy się przy wysiłku fizycznym lub gdy jest nam zbyt ciepło. Pot
pojawia się też często w sytuacjach stresowych i intensywnego przeżywania emocji.

Nadpotliwość — kiedy potu jest zbyt wiele
O problemie nadpotliwości można mówić wtedy, gdy jest on wydzielany w większych ilościach niemal bez przerwy. Nieustannie wilgotne
dłonie i stopy, mokre plamy pod pachami i towarzyszące im uczucie dyskomfortu — to objawy nadaktywnych gruczołów potowych i
nadmiernego wydzielania potu. Bywa, że nadpotliwość u mężczyzn może być jednym z pierwszych objawów problemów z
testosteronem.

Specyficzny, ostry zapach potu. Vichy na ratunek
Pot sam w sobie jest bezwonny i bezbarwny. Stanowi jednak pożywkę dla bakterii, które powodują powstawanie nieprzyjemnego,
przykrego zapachu. Jeśli jednak woń Twojego potu wywołuje grymas zniesmaczenia nawet od razu po kąpieli — powód może być inny i
warto go ustalić. Może wystarczy zmienić kosmetyki lub dietę.
Warto zaznaczyć też, że wyróżniamy gruczoły potowe ekrynowe i apokrynowe. Jeśli ta druga grupa wykazuje większą produkcję potu —
łatwiej o ostry, nieprzyjemny zapach i żółtawą barwę wydzieliny. Bardzo często pomaga zachowanie szczególnej higieny i używanie
odpowiednich kosmetyków, antyperspirantów, takich jak Vichy Homme dezodorant w kulce dla mężczyzn przeciw plamom.

Stosowanie
Vichy Homme dezodorant w kulce przeciw plamom dla mężczyzn powinien być stosowany na czystą, suchą skórę pod pachami.
Pamiętaj — jeśli nie golisz ani nie skracasz owłosienia pod pachami, zadbaj o to, aby preparat dostał się do powierzchni skóry.
Dezodorant w kulce Vichy Homme przeznaczony jest do codziennego stosowania.

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