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Undofen, antygrzybiczy spray do stóp i obuwia, 150 ml
 

cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 150 ML

Postać Aerozol

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Grzybica

Opis produktu
 

Undofen Spray do stóp i obuwia All in One - opis i charakterystyka
Undofen Spray do stóp i obuwia All in One to skuteczna pomoc dla osób, które chcą zadbać o zdrowie swoich stóp, a przy okazji pozbyć
się nieprzyjemnego zapachu z obuwia. W składzie preparatu znajduje się olejek herbaciany znany ze swoich właściwości
antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych. Spray do butów zapobiega także powstawaniu nieprzyjemnego zapachu z wnętrza obuwia.
Ponadto eliminuje problem, jakim jest nadpotliwość stóp.

Spray do stóp i butów przeciwko poceniu to preparat wielofunkcyjny, który:

eliminuje i neutralizuje nieprzyjemny zapach, co sprawdza się głównie przy długotrwałym noszeniu obuwia bez możliwości jego zmiany,
utrzymuje stopy suche przez cały dzień,
zwalcza nadpotliwość stóp,
zapewnia długotrwały efekt świeżości,
nie pozostawia mokrych śladów na stopach, skarpetach i w obuwiu,
doskonale sprawdza się w przypadku osób uprawiających sport lub prowadzących bardzo aktywny styl życia.
Wskazania
Ochrona przed grzybicą, poceniem się stóp oraz działanie antybakteryjne.
Działanie
Eliminuje nadmierne pocenie stóp

Działanie antybakteryjne

Neutralizuje nieprzyjemny zapach

Zapewnia długotrwały efekt swiezosci

Działanie przeciwgrzybicze
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 Sposób użycia
Undofen Spray do stóp i obuwia All in One to środek stosowany bezpośrednio na skórę. Zanim jednak go zaaplikujemy, musimy
dokładnie umyć oraz starannie osuszyć stopy. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnikiem. Następnie zaaplikować
równomiernie na stopy oraz do butów z odległości 15 cm.

Po aplikacji nie musimy wycierać stóp ani butów, gdyż spray doskonale się wchłania i nie pozo-stawia mokrych ani tłustych śladów,
wydziela natomiast przyjemny łagodny zapach.

Uwagi do stosowania
Produkt odpowiedni dla dorosłych i dzieci od 10. roku życia.

Skład
Isobutane, Alcohol Denat., Propane, Triethyl Citrate, Butane, Isopropyl Myristate, Parfum, Propylene Glycol, Sodium Caproyl/Lauroyl
Lactylate, Salvia Officinalis Leaf Extract, Aqua, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Citral, Coumarin, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene,
Linalool.

Zawartość:

Spray, 150 ml
Producent / Podmiot odpowiedzialny: PERRIGO

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Pozwolenie: CPNP 2354904
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