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SVR SPIRIAL Roll-on Antyperspirant w kulce 48H 50 ml
 

Cena: 28,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent SVR POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSVR SPIRIAL Roll-on Antyperspirant w kulce 48H 50 ml

Antyperspirant w kulce zapewniający 48godz ochronę przed potem. Ogranicza wydzielanie potu, zapobiega powstawaniu przykrego
zapachu i zapewnia uczucie suchości i ochronę przez 48 godzin nawet w ekstremalnych sytuacjach (sport, stres itp.). Nie zawiera
alkoholu ani substancji zapachowych. Do udoskonalonej receptury zostały dodane probiotyki, które zwalczają nieprzyjemne zapachy
oraz ziemia okrzemkowa przeciwdziałająca powstawaniu nadmiernej wilgoci. Dzięki zawartej allantoinie natychmiastowo koi dyskomfort
i zapobiega podrażnieniom. Ultra-delikatna, niewidoczna na skórze konsystencja nie pozostawia białych ani żółtych śladów dając
przyjemne uczucie odświeżenia.

Dla wszystkich rodzajów skóry, nawet tej wrażliwej. Od normalnej potliwości do nadmiernej. Do stosowania na skórę pod pachami. Dla
nastolatków i dorosłych. Testowany pod kontrola dermatologiczną.

Opakowanie posiada wymienny aplikator w postaci kulki. Całość opakowania przyjazna środowisku – w 100% zdatna do recyklingu.

DziałanieW celu zwalczania potu i nieprzyjemnych zapachów firma SVR opracowała bezalkoholową formułę odpowiednią dla skóry
wrażliwej:

• Środki regulujące wydzielanie potu zapewniają ciągłe działanie przeciwpotowe o długotrwałej skuteczności.• Probiotyk zmniejsza ilość
bakterii powodujących nieprzyjemny zapach jednocześnie zachowując dobre bakterie. Jego naturalne działanie respektuje równowagę
mikrobiomu skóry.• Ziemia okrzemkowa - proszek, który jest pięć razy bardziej chłonny niż kaolin czy talk, zwiększa regulację nawilżenia
nawet w okresach intensywnego pocenia się.• Alantoina: koi skórę i zapewnia komfort wrażliwej skórze.

Testowany pod kontrolą dermatologiczną.Hipoalergiczny.Sposób użyciaStosować codziennie na oczyszczonej skórze.Dzieci, od 10 r.ż,
młodzież, dorośli.SkładLAB20.38/A.14 – INGREDIENTS: AQUA/WATER/EAU, ALUMINUM CHLOROHYDRATE, UNDECANE,
DIATOMACEOUS EARTH, GLYCERIN, TRIETHYL CITRATE, TRIDECANE, CETEARYL ALCOHOL, ARACHIDYL ALCOHOL, PARFUM
(FRAGRANCE), PROPANEDIOL, SCLEROTIUM GUM, ALLANTOIN, BEHENYL ALCOHOL, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL,
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CETEARETH-33, ARACHIDYL GLUCOSIDE, GLYCERYL CAPRYLATE, LACTOCOCCUS FERMENT EXTRACT, DECYL GLUCOSIDE,
TROPOLONE, TOCOPHEROL
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