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VICHY ANTI-TRACE Dezodorant 48 h. Spray 12
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml

Producent L'OREAL POLSKA

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Dezodorant antyperspirant w aerozolu, przeciw śladom na ubraniach, 48h.
Skład według INCI

Isobutane, Aqua-Water, Dimethicone, Aluminum Chlorohydrate, Phenoxyethanol, Lauryl PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone,
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Dimethiconol, Parfum/Fragrance
Przeznaczenie

Dla osób zmagających się z problemem intensywnej potliwości, chcących chronić swoje ubrania przed śladami.
Pojemność

125 ml
Stosowanie

Zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Sposób użycia

Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Rozpylać z odległości 15 cm od ciała. W przypadku zablokowania się rozpylacza, spłukać go ciepłą
wodą.
Właściwości

Antyperspirant jest skuteczny przez 48 godzin.
Zapobiega powstawaniu żółtych plam na jasnych ubraniach, które mogłyby powodować zesztywnienie tkaniny. Przeciwdziała
powstawaniu białych plam na ciemnych ubraniach.
Dezodorant daje skórze poczucie świeżości i miękkości bez białych śladów lub uczucia dyskomfortu. Po zastosowaniu na skórze
pozostawia lekką, pudrową warstwę bez uczucia lepkości. Gwarantowany brak śladów na skórze lub ubraniu.
Uwagi
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Hipoalergiczny.
Nie zawiera Parabenów.
Testowany pod kontrolą dermatologiczną na skórze wrażliwej.
Aerozol skrajnie łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem: ryzyko rozerwania po wystawieniu pojemnika na działanie wysokiej temperatury.
Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, nieosłoniętego płomienia oraz innych źródeł zapłonu. Nie palić
tytoniu. Nie rozpylać na nieosłonięty płomień ani na inne źródło zapłonu. Nie dziurawić ani nie spalać pojemnika nawet po zużyciu.
Chronić przed słońcem. Chronić przed temperaturą powyżej 50°C. Chronić przed dziećmi. Nie rozpylać w kierunku oczu lub na
podrażnioną skórę. Nie wdychać. Nie stosować do innych celów niż te, do których produkt jest przeznaczony. Nie stosować w dusznym
pomieszczeniu.
Seria

Dezodoranty
Producent

Vichy Laboratoires
Dystrybutor

L’Oréal Polska Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 4
03 230 Warszawa
Rodzaj produktu

Kosmetyki
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