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Żel do mycia rąk, antybakteryjny, bez spłukiwania, 120ml
 

Cena: 27,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120ml

Producent

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Żel antybakteryjny do rąk 120 ml.

Zawiera 70% alkoholu.

Wyjątkowy kompleks nawilżający AQUAXYL™, który optymalizuje poziom nawilżenia zapobiegając utracie wody przez naskórek.
Dodatkowo wspiera odbudowę warstwy ochronnej skóry co przeciwdziała wysuszeniu skóry i podrażnieniom.
Zawiera witaminy, ekstrakty roślinne i glicerynę kosmetyczną.
Formuła szybkoschnąca
Produkt polski o sprawdzonej od lat recepturze- estetyczne i praktyczne opakowania
Bez użycia wody i mydła
Doskonały do torebki
Idealny do podróży

Żel do mycia rąk, antybakteryjny bez spłukiwania posiada właściwości powodujące zahamowanie wzrostu i namnażania się
drobnoustrojów.

Idealnie sprawdza się we wszystkich miejscach publicznych.

Przydatny w podroży, w pracy, w szkole, na placu zabaw, po skorzystaniu z toalety, po zabawie ze zwierzętami, podczas zakupów w
galerii handlowej, w restauracji, przychodni, na basenie, na siłowni.

Higiena rąk to podstawowa profilaktyka przed rozwojem chorób.

Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dużą ilością letniej wody.
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STOSOWANIE:
Niewielka ilość rozetrzeć na dłoniach i miedzy palcami. Pozostawić do wyschnięcia. Czynność wykonać 2 razy, a Twoje ręce staną się
higienicznie czyste. Używać bez wycierania i spłukiwania. Formuła szybkoschnąca.

Składniki:

Wyjątkowy kompleks nawilżający AQUAXYL™ - dzięki technologii „hydraconcept” optymalizuje poziom nawilżenia zapobiegając utracie
wody przez naskórek. Kombinacja molekularnego połączenia pochodnych glukozy kontroluje krążenie wody i dba o jej zapasy.
Dodatkowo wspiera syntezę niektórych lipidów odpowiedzialnych za pracę warstwy rogowej skóry. Dzięki temu skóra jest odbudowana i
nawilżona. Dzięki właściwościom wzmacniającym działanie kwasu hialuronowego bariera obronna skóry zostaje odbudowana i
przeciwdziała wysuszeniu skóry i podrażnieniom. INCI: Xylitylglucoside - Anhydroxylitol - Xylitol

Gliceryna kosmetyczna - składnik wielu kosmetyków ze względu na swoje właściwości nawilżające i kondycjonujące skórę. Dzięki
wysokiej higroskopijności gliceryna bardzo dobrze wchłania wodę, dodatkowo ma właściwości natłuszczające i nawilżające. Wpływa
także na konsystencję i trwałość produktu.
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