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La Roche-Posay Fizjologiczne pH dezodorant kulka 24h 50ml
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, neutralizujące nieprzyjemny zapach,
odświeżające

Miejsce
stosowania

pachy

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać płyn

Problem nieprzyjemny zapach, pocenie

Przeznaczenie antyperspirant

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, wrażliwa

Opis produktu
 

Kulka dezodorant 24H fizjologiczne pH od La Roche-Posay skutecznie zapobiega nadmiernemu poceniu się. Produkt gwarantuje
komfort i uczucie świeżości, utrzymujące się nawet do 24 godzin. Zaawansowana formuła, nie zawierająca parabenu, alkoholu i
aluminium doskonale sprawdza się nawet dla wrażliwej skóry pod pachami. Dezodorant przeciw poceniu pochłania nadmiar wilgoci oraz
neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

WŁAŚCIWOŚCI

Zapewnia uczucie świeżości nawet do 24 godzin. Eliminuje nadmierne pocenie, przywracając komfort. Fizjologiczne pH, by pielęgnować
skórę i zapobiec podrażnieniom. Bez alkoholu, parabenów i aluminium.

Dezodorant 24 H w kulce La Roche-Posay to skuteczna ochrona przeciw wzmożonej potliwości. Przeznaczony do codziennego
stosowania, działa od pierwszej aplikacji. Pochłania nadmiar wilgoci i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Zapewnia komfort i uczucie
odświeżenia nawet przez cały dzień.

Wysoka skuteczność to zasługa starannie dobranych składników:

perlit o działaniu ultrapochłaniającym nadmiar wilgoci
glukonian cynku, by neutralizować brzydkie zapachy
alantoina, by zapewnić ukojenie i zapobiec podrażnieniom.
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To skuteczny dezodorant w kulce, który zapewnia długotrwałą ochronę przed potem. Sprawdza się w każdej sytuacji, eliminując uczucie
dyskomfortu.

Formuła o fizjologicznym pH sprawia, że dezodorant jest łagodny dla wrażliwej skóry.

SKUTECZNOŚĆ

Antyperspirant eliminuje uczucie dyskomfortu spowodowane nadmierną potliwością. Przynosi maksymalne odświeżenie, a świeżość
utrzymuje się nawet do 24 godzin. Skóra pod pachami zostaje otulona delikatnym zapachem.

APLIKACJA

Dezodorant 24 H w kulce to preparat przeznaczony do codziennego stosowania, także w przypadku skóry wrażliwej. Chroni przed
nadmierną potliwością i pielęgnuje delikatną skórę.
Niewielką ilość preparatu należy nanieść na oczyszczoną i osuszoną skórę pod pachami. Poczekać do wchłonięcia. Stosować rano i/lub
wieczorem oraz za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba odświeżenia.
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