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Nivelazione - Dezodorant do stóp 4w1 - 180ml
 

Cena: 14,90 pln

Opis słownikowy

Producent Farmona

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Nivelazione® - dezodorant do stóp 4 w 1 Świeżość i Ochrona poprawia komfort i higienę stóp z problemem grzybicy, zapobiega i
nadmiernemu poceniu, eliminuje nieprzyjemny zapach i zapewnia suchość i świeżość.

Zastosowanie:
- w przypadku gdy skóra stóp jest nadmiernie potliwa
- poszukujesz produktu, który redukuje problem pocenia, odświeża i neutralizuje nieprzyjemny zapach
- poprawia komfort i higienę stóp z problemem grzybicy

Sposób użycia:
Dezodorant rozpylić na umyte i osuszone stopy z odległości około 20 cm.
Stosować codziennie.
Można używać także w ciągu dnia aplikując na rajstopy lub skarpety.
Przed użyciem wstrząśnij.

Pojemność: 180ml

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/nivelazione-dezodorant-do-stop-4w1-180ml.html
http://www.aptusshop.pl/
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