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Mediderm ROLL-ON dezodorant dla osób chorych na
łuszczycę, egzemę 75ml
 

Cena: 13,60 pln

Opis słownikowy

Pojemność 75ml

Producent Farmina

Opis produktu
 

Mediderm ROLL-ON specjalistyczny dezodorant zalecany do stosowania przez osoby z łuszczycą, egzemą i atopowym zapaleniem
skóry.

Produkt posiada właściwości antybakteryjne i dezodorujące.

Skład preparatu wzbogacony jest w działającą nawilżająco i regenerująco alantoinę, która koi i łagodzi podrażnienia skóry w obrębie
pach. Nie zawiera soli aluminium, alkoholu oraz substancji zapachowych i barwników. Nie podrażnia. Zapewnia komfort i długotrwałe
uczucie świeżości.

Skuteczność potwierdzona dermatologicznie.

Stosowanie:
Nanieść produkt na oczyszczoną i osuszoną skórę pod pachami i zaczekać do wchłonięcia.
Stosować rano i/lub wieczorem, lub wtedy gdy zachodzi potrzeba odświeżenia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Skład:
Aqua, Glycerin, Allantoin, Zinc Lactate, Xanthan Gum, Cinchona Succirubra Bark Extract, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Extract, Sodium
Caproyl/Lauroyl Lactylate, Triethyl Citrate, Salvia Officinalis Oil, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

Opakowanie: 75 ml

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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