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Medispirant żel pod prysznic 

 

antyperspirant 

żel pod prysznic 

 

180 ml 

 

skutecznie oczyszcza i pielęgnuje skórę 

eliminuje problem pocenia się na całym ciele 

działa antybakteryjnie 

 

Medispirant żel pod prysznic nie tylko skutecznie oczyszcza i pielęgnuje skórę, ale przede wszystkim zmniej-

sza aktywność gruczołów potowych, co przy regularnym stosowaniu eliminuje wydzielanie potu na całej po-

wierzchni ciała. Dodatkowo dzięki zawartym w składzie jonom cynku Medispirant działa antybakteryjnie i tworzy 

barierę przed powstawaniem nieprzyjemnego zapachu potu. 

Medispirant żel pod prysznic zapewnia długotrwałe uczucie świeżości, pozostawiając skórę miękką i aksamitną 

w dotyku. Preparat jest przeznaczony do codziennego stosowania.  

 

Sposób użycia: 

Medispirant żel pod prysznic przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Preparat należy nałożyć na 

wilgotne ciało i masować kolistymi ruchami aż do momentu powstania piany. Pozostawić na chwilę na skórze, po 

czym dokładnie spłukać.  

 

Przeznaczony dla osób dorosłych. 

 

Przeciwwskazania: 

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. W przy-

padku pojawienia się w miejscu stosowania podrażnienia w postaci pieczenia, świądu lub rumienia należy prze-

rwać stosowanie produktu. Do stosowania można powrócić po ustąpieniu ww. objawów. 

 

Przechowywanie: 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Przecho-

wywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 

Wypróbuj również: 
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Medispirant  roll-on, 

profesjonalny antyperspirant skierowany do osób, dla których tradycyjne antyperspiranty przeciw poceniu okazały 

się niewystarczające. Medispirant roll-on eliminuje problem pocenia się, nie powoduje podrażnień i nie zawiera 

substancji zapachowych, dlatego może być stosowany zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. 

 

Medispirant żel do stóp i dłoni, 

bezbarwny i bezzapachowy profesjonalny antyperspirant w żelu, zapewniający skuteczną i długotrwałą ochronę 

przed poceniem się stóp i dłoni. Dzięki zawartości składników o działaniu antybakteryjnym Medispirant żel do 

stóp i dłoni pomaga również niwelować przykry zapach. 

 

 

INGREDIENTS/SKŁADNIKI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Zinc Coceth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine,  

Capryl/ Capramidopropyl Betaine, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aluminum Chlorohydrate, Aluminum Lacta-

te, Sodium Capryloyl Glutamate, PEG-4 Rapeseedamide, Parfum, Benzyl Alcohol/ Methylchloroisothiazolinone/ 

Methylisothiazolinone. 

 

Nr partii: 

Najlepiej zużyć przed końcem: 

 

Producent: 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/151 

95 – 200 Pabianice 


