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VINSVIN ATOMUS - żel pod prysznic dla mężczyzn z
nanosrebrem 250ml
 

Cena: 13,10 pln

Opis słownikowy

Producent VINSVIN

Opis produktu
 

Pojemność: 250ml

Wskazania i zalecenia:

Przeznaczony do każdego rodzaju skóry. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, zapewnia utrzymanie higieny całego ciała. Zawiera
nanosrebro o działaniu bakteriobójczym i dezodorującym.

Właściwości:

- działa odświeżająco i relaksująco
- dzięki zawartości nanosrebra chroni skórę przed bakteriami, wirusami i grzybami
- bardzo dobrze tolerowany przez skórę, nie powoduje jej namiernego wysuszenia.
- nie wykazuje właściwości drażniących i uczulających.

Efekty te zostały potwierdzone na podstawie przeprowadzonych badań dermatologicznych i mikrobiologicznych.

Sposób użycia:

Używać do codziennego mycia ciała. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów niewielką ilość żelu nanieść na gąbkę lub myjkę, następnie
delikatnie rozsmarować kolistymi ruchami na zwilżonej skórze, do uzyskania piany. Spłukać wodą.

Nowej generacji żel pod prysznic z aktywnymi substancjami leczniczymi do skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Unikalna formuła
Atomus reguluje pracę gruczołów łojowych, zapobiega powstawaniu zapalenia mieszków włosowych skóry.

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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