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MEDISPIRANT Antyprespirant roll-on 50 ml
 

Cena: 28,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

MEDISPIRANT, Antyperspirant roll-on, 50ml

Medispirant roll-on to specjalistyczny antyperspirant skierowany dla osób, których tradycyjne preparaty przeciw poceniu są
niewystarczające. Produkt zawiera allantoinę, która działa łagodząco, zapobiegając podrażnieniom skóry. Kosmetyk przeznaczony jest
do użytku zewnętrznego. Preparat zawiera mleczan glinu, chlorek glinu, kompleks srebra oraz alantoinę.

  Mleczan glinu-posiada właściwości buforujące; zmniejsza intensywność zapachu potu. Stanowi również źródło glinu.
  Chlorek glinu- powszechnie stosowana substancja hamującą wydzielanie potu. Ma ona zdolność czasowego zamykania przewodów
potowych na poziomie niższych warstw naskórka. Aktywna sól glinowa łączy się ze składowymi potu i wytwarza amorficzny żel, który
blokuje ujścia gruczołów potowych.
  Kompleks srebra–działanie antybakteryjne.
  Alantoina–działa łagodząco.

Zastosowanie
Do stosowania miejscowego w redukcji nadmiernej potliwości ciała.

Sposób użycia
Używać na noc:

  przed pójściem spać poprzez naniesienie na czystą i osuszoną skórę w miejscach nadmiernego wydzielania potu,
  pozostawać do całkowitego wyschnięcia,
  rano umyć skórę wodą z mydłem,
  nie nakładać preparatu ponownie.

W początkowej fazie stosowania, tj. przez pierwsze 2-5 dni:

  należy używać preparatu codziennie, aż do osiągnięcia zadowalającego efektu,
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  następnie używać 1-2 razy w tygodniu lub zgodnie z potrzebą.

Składniki (INCI)
Aqua, Auminium Chlorohydrate, Glycerin (gliceryna), Aluminium Lactate, Methylpropanediol, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Citric Acid (kwas cytrynowy), Silver Citrate, Allantoin (alantoina).

Dodatkowe informacje

  Nie należy używać na uszkodzoną i podrażnioną skórę.
  Nie stosować w ciągu 48 godzin po goleniu.
  Aby uniknąć podrażnień, następnego dnia po użyciu produktu nie zaleca się stosowania w miejscu aplikacji innych antyperspirantów i
dezodorantów.
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