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ETIAXIL MIX ROLL-ON 3 x 15 Strong Comfort Orginal
 

Cena: 83,97 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24H

Marki Dermo ETIAXIL

Opis produktu
 

Etiaxil Comfort

o długotrwałym działaniu został opracowany tak, aby zapewniać skórze extra komfort oraz pielęgnować skórę jeszcze delikatniej –
dzięki nowemu systemowi Cpx.

Innowacyjna formuła, przedłużony okres działania i większa tolerancja skóry.
Extra efektywna formuła zapewnia wysoką redukcję potu,a jej działanie zostało potwierdzone badaniami klinicznymi przeprowadzonymi
przez renomowany międzynarodowy instytut. Etiaxil Comfort antyperspirant utrzymuje skórę suchą zapewniając uczucie świeżości i
komfortu.

Wysoce skuteczny i długotrwały.
Zapewnia co najmniej 3-5 dni ochrony tylko po 1 aplikacji. Formuła potwierdzona badaniami klinicznymi.

Zaawansowany regulator pocenia.
Etiaxil działa na gruczoły potowe podczas nocy kiedy są one mniej aktywne.

System ochrony i pielęgnacji skóry – Comfort (Cpx).
Innowacyjna formuła z „aktywnym systemem ochrony i pielęgnacji skóry – CPX” zapewnia skórze uczucie komfortu i minimalizuje
podrażnienia często występujące przy stosowaniu extra efektywnych antyperspirantów.

Ekonomiczne stosowanie.
Opakowanie wystarcza na 2-3 miesiące.
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Etiaxil Original

to jeden z najlepszych i najbardziej skutecznych antyperspirantów, który zapewnia długotrwałą ochronę przed potem i jego przykrym
zapachem. Formuła zawiera aktywny system ochrony i pielęgnacji skóry Apx.

Kontroluje nadmierne pocenie i nieprzyjemny zapach.
Wysoce skuteczna formuła potwierdzona badaniami klinicznymi przeprowadzonymi przez renomowany międzynarodowy instytut.
Etiaxil Original antyperspirant utrzymuje skórę suchą zapewniając uczucie świeżości.

Wysoce skuteczny i długotrwały.
Zapewnia co najmniej 3-5 dni ochrony tylko po 1 aplikacji.

Zaawansowany regulator pocenia.
Etiaxil działa na gruczoły potowe podczas nocy kiedy są one mniej aktywne.

System ochrony i pielęgnacji skóry – Apx.
Etiaxil Original z „aktywnym systemem ochrony i pielęgnacji skóry – Apx” zapewnia skórze uczucie komfortu i minimalizuje podrażnienia
często występujące przy stosowaniu extra efektywnych antyperspirantów.

Ekonomiczne stosowanie.
Opakowanie wystarcza na 2-3 miesiące.

Etiaxil Strong

to najsilniejszy pod względem skuteczności antyperspirant na rynku. Jak zostało udowodnione klinicznie zapewnia maksymalną
ochronę rozwiązując problem silnej nadmiernej potliwości. Jedna aplikacja utrzymuje maximum suchości aż do 5 dni.

extraefektywnyredSkuteczna formuła, długi okres działania.
Nasza najsilniejsza formuła dla osób z dokuczliwym nadmiernym poceniem. Rekomendowany dla skóry normalnej.
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Wysoce skuteczny i długotrwały.
Jedna aplikacja zapewnia maximum suchości na skórze aż do 5 dni.

regulatorpoceniaredZaawansowany regulator pocenia.
Etiaxil działa na gruczoły potowe podczas nocy kiedy są one mniej aktywne.

ekonomicznestosowanieredEkonomiczne stosowanie.
Opakowanie wystarcza co najmniej na 4 miesiące.
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