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Sól BINGOSPA, do stóp przeciw poceniu, 550g
 

Cena: 12,38 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 550 g

Postać Proszek

Producent BINGO

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Sól BINGOSPA, do stóp przeciw poceniu, 550g

Na stopach nie ma gruczołów łojowych (dlatego skóra ma tendencję do przesuszania), ale jest bardzo dużo gruczołów potowych. Gdy
jest gorąco, nosimy nieprzewiewne buty i skarpety ze sztucznego tworzywa - stopy pocą się ponad miarę.

Nadmiernemu poceniu się stóp czynnikami zewnętrznymi, sprzyja np. nadczynność tarczycy, silne emocje, zaburzenia hormonalne
towarzyszące menopauzie.

Sól do stóp BingoSpa zawiera wyciąg z mięty, olejek miętowy oraz siarczan magnezu, siarczan glinowo-potasowy. Hamuje pocenie, daje
uczucie odprężenia, zmiękcza naskórek.

Składniki:
Wyciąg z mięty, olejek miętowy oraz siarczan magnezu, siarczan glinowo-potasowy.

Działanie:
Charakterystyczną cechą skóry stóp jest brak gruczołów łojowych oraz duża ilość gruczołów potowych. Noszenie nieodpowiedniego
obuwia i skarpet – nieprzewiewnych, ze sztucznych materiałów, szczególnie w ciepłe i upalne dni powoduje zwiększone pocenie się
stóp. Takim problemom sprzyjają również niektóre schorzenia takie jak nadczynność tarczycy lub zaburzenia hormonalne. BingoSpa Sól
do stóp to połączenie wyciągu z mięty, olejku miętowego, siarczanu magnezu oraz siarczanu glinowo-potasowego. Taki skład sprawia,
że pocenie zostaje zahamowane. Stopy po takiej relaksującej kąpieli są nawilżone i wypoczęte, mija także uczucie „ciężkich stóp”.
Naskórek jest zmiękczony, poprawia się wygląd skóry. Systematyczne stosowanie przyczynia się nie tylko do redukcji potliwości, ale
także zmniejsza macerację naskórka oraz tendencję do pękania pięt. Sól do stóp ze skłonnościami do pocenia jest bezpieczna i nie
powoduje podrażnień – zaczerwienień, świądu oraz uczucia pieczenia.

Zastosowanie:
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Sól do stóp ze skłonnościami do pocenia polecana do stosowania w przypadku nadmiernej potliwości skóry stóp.
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