ACTIVBLOCK® SENSITIVE
Roll-on pod pachy
Rozwiązanie w walce z nadmierną potliwością pach. Skóra wrażliwa.
Problem: nadmierna potliwość
Pocenie się jest naturalnym procesem, regulującym temperaturę naszego ciała.
Nasila się w upały, podczas zwiększonego wysiłku fizycznego czy w sytuacjach
stresowych. Jednakże, potliwość to indywidualna cecha organizmu i może być
zbyt intensywna także w normalnych warunkach. Staje się wówczas przyczyną
dyskomfortu i skrępowania.
Czy ACTIVBLOCK® Sensitive jest dla mnie ?
Tak, jeżeli tradycyjne preparaty okazały się w Twoim przypadku
niewystarczające w walce z problemem pocenia się i masz wrażliwą skórę.
Antyperspirant ACTIVBLOCK® Sensitive przeznaczony jest do opanowania
nadmiernej potliwości dla osób o skórze wrażliwej. Jego formuła, wzbogacona o
składniki zmniejszające działanie drażniące - allantoinę, panthenol i ekstrakt z
bawełny - została specjalnie dostosowana do potrzeb wrażliwej skóry, aby dawać
Ci pewność efektu i poczucie komfortu, minimalizując ryzyko podrażnień.
Jak stosować ACTIVBLOCK® Sensitive?
Antyperspirant ACTIVBLOCK® Sensitive przeznaczony jest do stosowania na noc,
kiedy aktywność gruczołów potowych jest ograniczona, na czystą i całkowicie
suchą skórę pach. Preparat posiada aplikator roll-on dla zapewnienia szybkiego i
precyzyjnego nakładania. Po aplikacji preparatu należy odczekać do jego
całkowitego wyschnięcia. Rano dokładnie zmyć preparat delikatnym mydłem i
spłukać.
Początkowo zaleca się stosowanie ACTIVBLOCK® Sensitive co drugi wieczór, przez
6 dni. Następnie można zmniejszyć częstotliwość stosowania antyperspirantu do
2-3 razy w tygodniu lub rzadziej - w zależności od indywidualnych potrzeb - aby
utrzymać efekt redukcji wydzielania potu.
Środki ostrożności podczas stosowania ACTIVBLOCK® Sensitive
Nie stosować ACTIVBLOCK® Sensitive na wilgotną, skaleczoną lub podrażnioną
skórę. Po depilacji lub goleniu pach należy wstrzymać stosowanie preparatu
przez ok. 48 h.
Nie należy stosować żadnych innych dezodorantów lub antyperspirantów
następnego dnia po zastosowaniu ACTIVBLOCK® Sensitive z uwagi na zwiększone
prawdopodobieństwo wystąpienia podrażnień.
Należy unikać kontaktu preparatu z tkaninami, biżuterią i wszelkimi
polerowanymi powierzchniami metali z uwagi na ryzyko wystąpienia odbarwień.
Po aplikacji należy odczekać do jego całkowitego wyschnięcia przed założeniem
odzieży.
W przypadku wystąpienia podrażnień lub pieczenia zaleca się chwilowo przerwać
stosowanie preparatu i powrócić do niego po ustąpieniu objawów.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu.
Nie stosować na błony śluzowe, uszkodzony naskórek, otwarte rany, okolice
oczu, nosa czy ust.
Składniki/Ingredients:Alcohol Denat., Aluminum Chloride, Aluminum
Chlorohydrex PG Propylene Glycol, Panthenol, Allantoin, PPG-5-Ceteth-20, Aqua,
, , Hydroxypropylcellulose, Gossypium Herbaceum Seed Extract, Phenoxyethanol
Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Isobutylparaben, Propylparaben.

Przechowywanie:
W temperaturze pokojowej (15-25oC), w miejscu suchym, niedostępnym dla
dzieci.
25 ml
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