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Link do produktu: https://www.aloespro.pl/dezodorant-aloesowy-aloe-ever-shield-forever-p-8.html

Dezodorant aloesowy Forever,
bez soli aluminium
Cena

37,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

067

Kod producenta

067

Opis produktu
DEZODORANT ALOESOWY ALOE VERA – EVER SHIELD

- Nie zawiera soli aluminium ani innych chemicznych środków przeciwpotowych
- Nie hamuje naturalnego wydzielania potu, natomiast dzięki właściwościom miąższu aloesowego, zapobiega powstawaniu
przykrego zapachu
- Nie plami ubrań
- Łagodzi podrażnienia i zapobiega infekcjom, np. po usuwaniu włosów
- Daje efekt długotrwałej, naturalnej świeżości
- Ma bardzo delikatny zapach

Składniki miąższu aloe vera potrafią regulować tzw. mikroflorę skórną. Sam pot jest bezwonny, a nieprzyjemne i nie tolerowane w
cywilizowanym świecie zapachy ludzkiej skóry powstają dopiero przy współudziale bakterii zamieszkujących naszą skórę. Miąższ aloesowy w
sposób naturalny reguluje te procesy, zapobiegając nadmiernemu namnażaniu się bakterii zwłaszcza w miejscach, gdzie gruczołów potowych
jest więcej.
Dezodorant Ever-Shield znakomicie wywiązuje się ze swej roli, gdyż ma postać sztyftu. Miąższ aloesowy został w nim osadzony na stałym
nośniku, który zatrzymując się na powierzchni skóry, przedłuża jej kontakt ze składnikami aloesu, zwiększając efektywność ich działania
bakteriostatycznego.
Dezodorant aloesowy Ever-Shield działa wyjątkowo długo i skutecznie.
Nie powoduje podrażnień i nie plami ubrania. Nie jest przesadnie perfumowany. Ma bardzo subtelny zapach, który harmonizuje z naturalną
wonią czystej skóry. Aloesowy dezodorant Ever-Shield należy do najnowszej generacji kosmetyków pielęgnacyjnych naturalnego pochodzenia,
nie ingerujących w równowagę biologiczną skóry. Miąższ z aloesu użyty jako dezodorant nie hamuje więc naturalnego wydzielania potu.
Poprzez działanie na mikroflorę skóry w sposób całkowicie naturalny zapobiega jedynie powstawaniu krępujących zapachów.
Opakowanie: 92 g
Główne składniki:
Naturalnie stabilizowany miąższ Aloe vera (4,4%), glikol propylenowy, woda dejonizowana, stearynian sodowy, triclosan, substancja zapachowa.
Sposób użycia:
Dezodorant aloesowy nanieść cienką warstwą na świeżo umytą skórę.

Dostawa
Kurier DPD - przedpłata 10,00 zł
Kurier DPD - pobranie (przy odbiorze) 13,00 zł
Poczta Polska - przedpłata 10,00 zł
Poczta Polska - pobranie ( przy odbiorze) 15,00 zł
Paczkomat InPost - tylko przedpłata 8,00 zł
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