Medixil Strong to nowy specjalistyczny antyperspirant w ofercie naszej firmy
w formie Roll-On, zapewniający długotrwałą świeżość, chroniąc przed potem
i jego nieprzyjemnym zapachem przez minimum 5 dni i to tylko po jednej aplikacji.
Medixil Strong
jest najsilniejszym antyperspirantem z całej linii Medixil ale też jest jednym z najsilniejszych
antyperpsirantów dostępnych na rynku i przeznaczony jest dla osób z silną
i dokuczliwą nadpotliwością, które mają skórę normalną bez skłonności
do alergii. Zapewnia maksymalną możliwą ochronę przed potem i jego
nieprzyjemnym zapachem. Medixil Strong jest rozwiązaniem dla osób
borykających się z problemem bardzo silnej i dokuczliwej nadpotliwości
na co dzień, a zbyt duże wydzielanie potu pod pachami jest bardzo
uciążliwe, stresujące i zakłóca wykonywanie codziennych czynności.
Jego starannie opracowana i wyjątkowa formuła o silniejszym stężeniu
chlorku glinu w wodno - alkoholowej bazie zapewnia skuteczną ochronę
przed nadpotliwością lub nadmiernym poceniem i utrzymuje suchość pod
pachami przez minimum 5 dni i to tylko po jednej aplikacji.
Alkohol zawarty w składzie Medixilu oczyszcza, dezynfekuje i odtłuszcza
skórę - ograniczając powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Baza wodna
natomiast znacznie redukuje powstawanie ewentualnych podrażnień skóry często
występujących po zastosowaniu innych specjalistycznych antyperspitantów, których formuła
oparta jest wyłącznie na bazie alkoholowej.
Dzięki zastosowanej silnej formule Medixil Strong zapewnia bardzo wysoką redukcję
wydzielania potu, utrzymując skórę pach suchą, zapewniając uczucie komfortu i świeżości
przez długi czas
aż przez 5 dni i to tylko po jednej aplikacji.
 Medixil Strong posiada międzynarodowy certyfikat - AllergyCertified,
 Bardzo skuteczny i długotrwały efekt ochrony przed potem jego nieprzyjemnym zapachem

przez okres minimum 5 dni i to tylko po 1 aplikacji,
 Dla osób z dokuczliwą nadpotliwością.
Specjalistyczny Regulator Pocenia
Linia produktów Medixil to nie są tylko zwykłe antyperspiranty . Wszystkie produkty Medixil
są to silne specjalistyczne preparaty z kategorii antyperspiarantów aptecznych, których
innowacyjna formuła została opracowana przez specjalistyczne i certyfikowane laboratorium
w Danii. Medixil to tzw. Regulator Pocenia, gdyż oferuje skuteczne rozwiązanie każdego
problemu z nadmiernym poceniem i jego nieprzyjemnym zapachem. Należy tylko wybrać
odpowiedni dla siebie rodzaj Medixilu w zależności od skali intensywności nadmiernego pocenia
i rodzaju skóry oraz stosować preparat ściśle według zaleceń z ulotki dołączonej do
opakowania. Przy wyborze odpowiedniego dla siebie produktu Medixil można skonsultować się
z farmaceutą w Aptece.

Super wydajne opakowanie 30ml w formie wygodnego dozownika Roll-On
Jedno opakowanie Medixilu Roll-On 30ml wystarcza na około 3-4 miesiące stosowania.
Dzięki najwyższej jakości opakowania i perfekcyjnie dopasowanej kulce aplikującej preparat
Medixil z dozownika - ilość preparatu nakładanego na skórę jest właściwa i wystarczająca dla
uzyskania odpowiedniej ochrony przed potem.
Jak używać Medixil Strong Roll-On pod pachy?
 Medixil Roll-On nakładaj dwoma ruchami w górę i dół w centralnej części pachy.
Skóra musi być całkowicie sucha i nieuszkodzona,
 Medixi Strong jest rekomendowany wyłącznie do skóry normalnej dla osób
z uciążliwą silną potliwością,
 Medixil posiada międzynarodowy certyfikat - AllergyCertified,
 Medixil został przebadany dermatologicznie.

Jak należy stosować antyperspiranty Medixil?
 Rozpoczynając stosowanie antyperspirantów Medixil należy nałożyć preparat na noc
(przed położeniem się spać kiedy gruczoły potowe są najmniej aktywne) na czystą, całkowicie
suchą, nieuszkodzoną i niepodrażnioną skórę.
 Należy nałożyć cienką warstwę preparatu na skórę wykonując 2 obroty kulki w górę i w dół. Dzięki
perfekcyjnie dopasowanej kulce ilość preparatu jest wystarczająca dla uzyskania odpowiedniej ochrony
przed potem.
 Po aplikacji należy odczekać aż preparat całkowicie się wchłonie i skóra będzie sucha. Rano zmyć Medixil
wodą z mydłem, nie aplikować ponownie, efekt działania będzie utrzymywał się nawet po umyciu.
 Nie należy stosować preparatu Medixil ponownie rano lub po każdym myciu ciała ponieważ efekt działania
preparatu utrzymuje się przez kilka dni od momentu użycia -zarówno w ciągu dnia jak i nocy.
 Po każdym użyciu należy dobrze zakręcić buteleczkę aby zapobiec wyciekaniu produktu. Preparaty Medixil
należy przechowywać w temperaturze od 5 do 25 °C w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wskazówki przed użyciem antyperspirantów Medixil.
 Nie należy stosować preparatu przez 48 godzin po goleniu, depilacji włosów, na skórę
uszkodzoną lub podrażnioną.
 W przypadku skóry uszkodzonej lub podrażnionej należy odczekać do momentu aż naskórek w
pełni się odbuduje.
 Przed każdym użyciem preparatu Medixil skóra pod pachami musi być czysta i całkowicie sucha.
Przechowywanie antyperspirantów Medixil
Preparaty Medixil należy przechowywać w temperaturze od 5 do 25 °C w miejscu niedostępnym
dla dzieci.

Composition (INCI):Aqua, Alcohol denat., Aluminum Chloride, Hydroxyethylcellulose

Przed użyciem przeczytaj ulotkę.

