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Scholl, krem do stóp, regenerujący do suchej skóry, 60 ml
 

Cena: 21,98 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 ml

Postać -

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Cechy

Gładkie i piękne stopy już po pierwszym użyciu.
  Długotrwały efekt - jedwabiście miękka i gładka skóra przez 24 godziny.
  Innowacyjna formuła Deep Hydration złuszcza martwy naskórek oraz głęboko nawilża skórę.

Złuszczający i silnie nawilżający krem przeznaczony do suchej skóry stóp. Zawiera innowacyjną formułę , która złuszcza martwy, suchy
naskórek pozwalając specjalnym składnikom nawilżającym wniknąć głęboko w skórę.
Eksperci Scholl stworzyli specjalny krem do pielęgnacji skóry stóp - Krem regenerujący do suchej skóry. Zawiera on innowacyjną formułę
Deep Hydrate™, która nie tylko złuszcza suchy naskórek, ale również głębko ją nawilża. Rezultat - efekt błyskawicznej odnowy, łagodnego
zmiękczenia i gładki wygląd stóp.
Zalety kremu to: intensywna stymulacja nawilżenia, błyskawicznie miękkie i gładkie stopy już po pierwszym zastosowaniu. Krem jest
nietłusty, szybko się wchłania, wspomaga długotrwałe działanie - 24-godzinne intensywne nawilżanie. Jeśli tylko to możliwe, staramy się
by nasze produkty mogły być używane przez diabetyków. Ten produkt jest odpowiedni dla osób z cukrzycą lub ze słabym krążeniem
krwi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Smaruj raz dziennie na czystą i suchą skórę. Delikatnie masuj aż do całkowitego wchłonięcia, szczególnie najbardziej suche obszary
stopy.
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Składniki

Aqua, Glycerin, Urea, Ethylhexyl Palmitate, Isopropyl Myristate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Sucrose Distearate, Petrolatum,
Alumina, Stearic Acid, Propylene Glycol, Sucrose Stearate, Sodium PCA, Cyclopentasiloxane, Lactic Acid, Hydrolyzed Wheat Protein,
Allantoin, Diglycerin, Sorbitol, Lysine PCA, Polysorbate 60, Xanthan Gum, Parfum, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Methylparben,
Propylparben, Ethylparaben, Butylparaben, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal,
Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować na uszkodzoną lub
podrażnioną skóre. Unikać kontaktu ż oczami.

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
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