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Nivelazione - Dezodorant do stóp (zapach, pot) - 4w1 dla
kobiet 180ml
 

Cena: 16,90 pln

Opis słownikowy

Producent Farmona

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Przeznaczenie:

- do skóry stóp nadmiernie potliwej, delikatnej i wrażliwej
- odświeża i neutralizuje nieprzyjemny zapach potu oraz poprawia komfort i higienę stóp z problemem grzybicy

Multifunkcyjny dezodorant do stóp dla kobiet zapewnia niezawodną ochronę przez całą dobę. Pomaga w zachowaniu odpowiedniej
higieny i pielęgnacji skóry stóp każdego dnia, działając równocześnie na czterech poziomach:

1. Skutecznie chroni przed rozwojem bakterii odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu.
2. Eliminuje problem pocenia.
3. Intensywnie odświeża, pozostawiając subtelny zapach.
4. Utrzymuje stopy suche przez 24h, zwiększając uczucie komfortu.

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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