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HYMM Dezodorant w kulce dla mężczyzn 100ml
 

Cena: 37,74 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100ml

Producent AMWAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaPozbądź się uczucia stresu: nowy Dezodorant w kulce HYMM pozwoli Ci cieszyć się świeżością przez cały dzień. Formuła
dezodorantu została wzbogacona wyciągiem z liścia szałwii, który posiada działanie antybakteryjne, dzięki czemu pozwala skutecznie
niwelować nieprzyjemny zapach. Dezodorant nie zawiera soli aluminium, dzięki czemu skóra może oddychać w naturalny
sposób.Dezodorant w kulce o półprzejrzystej formule jest bardzo łatwy w stosowaniu i szybko się wchłania, nie pozostawiając białych
ani żółtych śladów na odzieży.

DziałanieŁatwa w stosowaniu i szybko wchłaniająca się, półprzejrzysta formuła.Zawiera wyciąg z liścia szałwii, który skutecznie chroni
przed nieprzyjemnym zapachem.Lekki, unikalny zapach zapewnia uczucie świeżości.Formuła bez zawartości soli aluminium pozwala
skórze oddychać w naturalny sposób.Istnieją dwa rodzaje produktów dezodorujących – z zawartością soli aluminium oraz bez dodatku
tego składnika. Zapewniają one różne korzyści w zależności od potrzeb:Dezodoranty z zawartością soli aluminium noszą nazwę
antyperspirantów. Produkty tego typu powstrzymują pocenie się i zapobiegają pojawianiu się nieprzyjemnego zapachu. Chronią przed
wilgocią i nieprzyjemnym zapachem.Dezodoranty bez dodatku soli aluminium nie hamują procesu pocenia się, ale pozwalają skórze
oddychać w naturalny sposób. Chronią jedynie przed nieprzyjemnym zapachem.Sposób użyciaDezodorant stosować pod pachami po
kąpieli lub prysznicu. Używać codziennie w celu uzyskania optymalnych rezultatów.

Zalecamy stosować po HYMM Preparacie oczyszczającym do włosów i ciała, który zapewnia uczucie świeżości przez cały dzień.

Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać je dużą ilością wody.SkładAQUA, ALCOHOL DENAT.,
POLYSORBATE 20, ALOE BARBADENSIS GEL, TOCOPHERYL ACETATE, CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS
EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CARBOMER, PROPYLENE GLYCOL, ISOPROPYL ALCOHOL, DENATONIUM BENZOATE, PARFUM,
BENZYL SALICYLATE, CITRAL, LINALOOL, LIMONENE, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, SODIUM
HYDROXIDE
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