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ETIAXIL/PERSPIREX ORIGINAL Antyperspirant płyn 15ml(
 

Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml (fl.roll on)

Producent RIEMANN

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Etiaxil Original, antyperspirant, roll-on, 15 ml

Opis
Etiaxil Original

Antyperspirant, roll-on - zapewnia co najmniej 3-5 dni ochrony przed potem i jego przykrym zapachem już po 1 aplikacji. Formuła zawiera
aktywny system ochrony i pielęgnacji skóry Apx.

Skład według INCI
Alcohol Denat., Aluminum Lactate, Aluminum Chloride, Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate, Cetyl Palmitate, Hydrogenated
Microcrystalline Wax, Hydrogenated Castor Oil.

Właściwości
Antyperspirant, roll-on, Etiaxil Original

Ogranicza nadmierne pocenie i nieprzyjemny zapach.
Zapewnia co najmniej 3-5 dni ochrony przed potem i jego przykrym zapachem tylko po 1 aplikacji.
Działa na gruczoły potowe podczas nocy kiedy są mniej aktywne.
Posiada „aktywny system ochrony i pielęgnacji skóry – Apx”, który zapewnia skórze uczucie komfortu i minimalizuje podrażnienia.
Opakowanie wystarcza na 2-3 miesiące.
Przeznaczenie
Pielęgnacja okolicy pach zapewniająca długotrwałą ochronę przed potem i jego nieprzyjemnym zapachem.

Stosowanie
Antyperspirant, roll-on, Etiaxil Original stosuj zawsze na noc przed pójściem spać, wtedy kiedy gruczoły potowe są mniej aktywne.
Na początku stosować codziennie przez 3-7 nocy, a następnie kiedy zmniejszy się pocenie stosuj Etiaxil 2-3 noce w tygodniu aby
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 utrzymać pot pod kontrolą, lub tak często jak potrzeba.
Nakładaj dwoma ruchami w górę i dół w centralnej części pachy. Skóra musi być całkowicie sucha i nieuszkodzona.
Nie stosuj bezpośrednio po depilacji pach (w ciągu 48 godz). W przypadku depilacji trzeba odczekać 3 dni.
Rano zmyj wodą i mydłem.
Nie stosuj Etiaxilu powtórnie ponieważ efekt jego działania utrzymuje się również po umyciu ciała.
Jeśli chcesz możesz zastosować swój dezodorant zapachowy lub perfumy, ponieważ stosowanie innych ulubionych kosmetyków nie
wpływa na skuteczność działania Etiaxilu.

Uwagi
Nie stosuj na uszkodzoną lub podrażnioną skórę oraz w ciągu 48 godzin po goleniu, woskowaniu lub depilacji maszynką.Tylko do użytku
zewnętrznego.Unikaj kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi.Nie stosować dla dzieci, problem nadpotliwości rzadko występuje
przed okresem dojrzewania.Przed użyciem przeczytaj ulotkę.

Producent
RIEMANN AND CO
Krakasvej 8
Hilleroed, Dania
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