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DUCRAY Hidrosis Control Antyperspirant w kulce, 40 ml
 

Cena: 38,73 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać Kulka

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DUCRAY HIDROSIS CONTROL Antyperspirant i w jakim celu się go stosuje?

Ducray Hidrosis Control Antyperspirant w kulce zmniejsza i normalizuje pocenie się u osób z nadpotliwością pod pachami. Działa przez
48 godzin i nie pozostawia śladów na ubraniach. Końcówka roll-on umożliwia łatwą aplikację.

Korzyści:

Mniej 35%¹ potu po trzech dniach stosowania.
REGULUJE nadmierne pocenie się pod pachami poprzez miejscowe odprężenie przewodów potowych
WYCHWYTUJE zapachy i zapobiega uczuciu wilgoci
OFERUJE doskonałą tolerancję: formuła bez alkoholu i perfum, testowana dermatologicznie

Formuła:
Formuła o potrójnym działaniu:

Wchłania wilgoć, zatrzymuje zapachy i oczyszcza, ograniczając rozmnażanie się bakterii na powierzchni skóry.
Składa się z połączenia trzech aktywnych składników - RYCYNOOLEJNU ZINKU, SOLI ALUMINIUM i CYTRYNIANU
TRÓJETYLOWEGO - do których dodawana jest skrobia ryżowa, która dopełnia działanie soli glinu absorbując nadmiar wilgoci.
Wykonany bez alkoholu i bez zapachu jest doskonale tolerowany nawet przez wrażliwą skórę.

Dla kogo?
Dorośli z problemem nadmiernej potliwości pod pachami, również ze skórą wrażliwą.

Badania:

48H Skuteczność antyperspiracyjna*
-35% Pocenie po 3 dniach używania.
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*Hidrosis Control Antyperspirant w kulce stosowany raz dziennie rano przez 9 dni. Grawimetryczny (ważony) pomiar potu
przeprowadzony w D0, D3, D8 i D10 z użyciem wacików zebranych i zważonych przed i po powtórnym wystawieniu na działanie
gorącego otoczenia. 34 dorosłych, w wieku od 18 do 59 lat, z nadmierną potliwością pod pachami.

Składniki aktywne Antyperspirantu w kulce Ducray Hidrosis Control:

Glin - Po nałożeniu antyperspirantu na skórę, związki glinu ulegają polimeryzacji pod wpływem fizjologicznego pH. Powstaje
wtedy rodzaj żelu, który powierzchniowo zasklepia ujścia gruczołów potowych. To właśnie ta warstwa wpływa na zmniejszenie
wydzielania potu. Glin jest trzecim pierwiastkiem naturalnie występującym w środowisku. Obszerne badania toksykologiczne
wskazują, że ryzyko wystąpienia negatywnych skutków po zewnętrznym zastosowaniu glinu jest znikome. Wykazuje ono
wyjątkowo słabą zdolność do przenikania przez naskórek, a także niezwykle rzadko wywołuje reakcje alergiczne.
Lizyna - działa kondycjonująco wzmacnia, nawilża i wygładza powierzchnię skóry.
Skrobia ryżowa - Chroni przed nieprzyjemnymi zapachami i wilgocią. Drobny proszek o bardzo wysokich właściwościach
absorpcyjnych. Pochłania nadmiar sebum, matuje i działa wygładzająco na skórę.
Rycynooleinian cynku - Pomaga on pochłaniać nieprzyjemny zapach potu. Rycynooleinian cynku wychwytuje i chemicznie
absorbuje cząsteczki zapachu powstające podczas bakteryjnego rozkładu potu.

Jak stosować Ducray Hidrosis Control Antyperspirant w kulce:

Sposób użycia:

Nakładać codziennie na czystą i suchą skórę. Rano lub wieczorem, raz dziennie. Nie stosować na uszkodzoną skórę oraz po goleniu.

Co zawiera Ducray Hidrosis Control Antyperspirant w kulce:

Skład:

WATER (AQUA). ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE. PENTYLENE GLYCOL. PPG-15 STEARYL ETHER. STEARETH-2. STEARETH-21.
DIMETHICONE. BHT. CETRIMONIUM CHLORIDE. CITRIC ACID. LYSINE. ORYZA SATIVA (RICE) STARCH (ORYZA SATIVA STARCH).
PROPYLENE GLYCOL. SCLEROTIUM GUM. TRIETHYL CITRATE. ZINC RICINOLEATE.
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