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SVR SPIRIAL SPRAY VEGETAL dezodorant bez soli glinu 75
ml
 

Cena: 28,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać spray

Producent FILORGA POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaDezodorant Spirial Vegetal w spray’u łączy w sobie 48godz.* skuteczność z komfortem i przyjemnością stosowania.Nie
zawiera soli aluminium. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, nawet najbardziej wrażliwej.*48godz ochrona przeciw
nieprzyjemnemu zapachowi i wilgoci. Test stosowania, 22 ochotników, 22 dni.DziałaniePojemność 75ml- FORMAT
SKOMPRESOWANYDezodorant Spirial Vegetal w spray’u zapewnia długotrwałe działanie regulujące potliwość i niwelujące
występowanie nieprzyjemnego zapachu. Receptura jest bardzo dobrze tolerowana przez nawet najbardziej wrażliwą skórę i wzbogacona
została w roślinny kompleks regulujący pocenie. Zapewnia 48 godz.* skuteczność, nie pozostawia białych śladów na ubraniu.Składniki
aktywne o działaniu kojącym wzmacniają barierę skórną i zapewniają wysoką tolerancję skóry osłabionej przez depilację czy
golenie.Spray natychmiastowo wysycha pozostawiając poczucie komfortu.Świeży zapach z nutami cytrusowymi jest odpowiedni
zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.Możesz go zabrać ze sobą wszędzie, gdzie chcesz dzięki poręcznej, skompresowanej pojemności:
zawiera 2 x mniej gazu zachowując tą samą liczbę zastosowania co duża, podwójna pojemność. Przyjazny dla środowiska.*48godz
ochrona przeciw nieprzyjemnemu zapachowi i wilgoci. Test stosowania, 22 ochotników, 22 dni.Sposób użyciaStosować codziennie na
czystą i suchą skórę. Pod pachy, na dłonie, na stopy.Unikać kontaktu z oczami. Nie wdychać. Można stosować zaraz po
depilacji/goleniu.SkładNie zawiera alkoholu - nie zawiera parabenów – nie zawiera soli aluminium• Naturalny składnik regulujący
pocenie Skrzyp + SzałwiaDługotrwale reguluje pocenie i zapobiega nieprzyjemnym zapachom• NagietekSkładnik aktywny o działaniu
kojącym, redukuje napięcie skóry i wzmacnia barierę skórną.INCI : 825-N2 – INGREDIENTS (CONTAINS) : BUTANE, PROPANE, TRIETHYL
CITRATE, NEOPENTYL GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE, PARFUM (FRAGRANCE), C12-15 ALKYL BENZOATE, OCTYLDODECANOL,
MALTODEXTRIN, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT,
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, POLYGLYCERYL-3 CAPRYLATE, SALVIA OFFICINALIS (SAGE) OIL
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