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SYNEO 5 UNISEX VEGAN - 5
DNIOWY DEZODORANT W
SPRAYU PRZECIW NADMIERNEJ
POTLIWOŚCI 30 ML
CENA:

67,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: syNeo®

OPIS PRZEDMIOTU

syNeo 5 Unisex - 5 dniowy dezodorant w sprayu
przeciw nadmiernej potliwości
syNeo 5 Unisex jest najnowszym antyperspirantem zapobiegającym nadmiernemu poceniu. Skutecznie działa aż przez 5
dni (w zależności od rodzaju skóry) od zastosowania. Przeznaczony jest dla skóry o szczególnie mocnej aktywacji
gruczołów potnych. SyNeo 5 zawiera dwie mieszanki glinu jako aktywne składniki zmniejszające pracę układu potnego.
Antyperspirant nie zawiera PEG (glikoli polietylenowych). W syNeo 5 zostały zastosowane środki powierzchniowo czynne
pochodzenia roślinnego i dopuszczone do kontaktu z żywnością. syNeo 5 jest produktem wegańskim.
Właściwości

Do stosowania raz na 5 dni, zarówno na stopy, jak i pod pachami
Jedna butelka wystarcza na ponad 40 aplikacji na pachy i zachowuje trwałość nawet do 6 miesięcy.
Przeznaczony głównie dla osób, u których nadmierne pocenie się wzmacnia i odczuwane jest jako nieprzyjemne
Alantoina chroni skórę przed podrażnieniami, a składniki nawilżające chronią skórę przed przesuszeniem. Osoby z
atopowym zapaleniem skóry oraz z wypryskami skórnymi przed pierwszym zastosowaniem powinni skonsultować
się z lekarzem.
Bardzo delikatna skóra może przy pierwszym zastosowaniu reagować lekkim pieczeniem i zaczerwienieniem.
Generalnie, zaczerwienienie bardzo prędko ustępuje.
Może być stosowany przez osoby cierpiące na egzemę, neurodermit lub też mają skłonność do alergii skórnych.
syNeo 5 Unisex może być stosowany na wszystkie miejsca ciała, gdzie występuje podwyższone tworzenie się
potu, szczególnie pod pachami i na stopach.
Nie należy używać w ciągu dwóch dni od ostatniej depilacji.
Po goleniu pach należy odczekać minimum 6 godzin przed aplikacją preparatu.
Nie stosować w jednym miejscu łącznie z innymi dezodorantami
Nie pryskać w stronę oczu i śluzówek! Nie wdychać spray’u
Chronić przed dziećmi.
Ingredients: Aqua, Alcohol denat., Aluminum Chloride, Aluminum Chlorohydrate, Glycerin, Propylene Glycol, Alcloxa,
Saccharomyces Ferment, PEG-12 Dimethicone, C.I. 42051.

Sposób użycia
1. Przed pójściem spać wymyć i dobrze wysuszyć pachy, stopy lub inne miejsca.2. 3-4-ro krotnie spryskać dane
miejsce syNeo 5 Unisex, wetrzeć ręką lub pozostawić do całkowitego wchłonięcia. Ubranie zakładać dopiero po
wyschnięciu.3. syNeo 5 Unisex najlepiej działa przez noc4. Następnego ranka normalnie się umyć, wziąć
prysznic5. Ponownie zastosować syNeo 5 Unisex dopiero po ustaniu jego działania
Poj. 30 ml
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