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skuteczna ochrona przed poceniem 
effective sweat protection  
protection efficace contre la transpiration 
 
PL Stanowi skuteczną ochronę przed potem i nieprzyjemnym zapachem. Zapewnia 
długotrwałe uczucie świeżości i komfortu. Produkt nie pozostawia śladów na tkaninach i 
chroni je przed powstawaniem przebarwień. 
 
EN Provides an effective protection against sweating and unpleasant odor. Leaves fresh and 
comfort feeling that lasts. Antiperspirant does not leave marks or stains on fabrics and 
protects them from discoloration. 
 
FR Offre une protection efficace contre la transpiration et les odeurs. Assure une sensation 
de fraîcheur et un confort longue durée. Le produit ne laisse pas de traces sur les tissus et les 
protège contre la décoloration. 
 
Sposób użycia: Antyperspirant przeznaczony do codziennego użycia na czystą, osuszoną 

skórę pod pachami. Odpowiedni również dla skóry wrażliwej. 

Directions for use: Antiperspirant for daily use. Apply on clean and dry skin under the 
armpits. Suitable for sensitive skin. 
 
Mode d'emploi: L'anti-transpirant est destiné à l'usage quotidien sur une peau propre et 

sèche sous les aisselles. Convient également aux peaux sensibles. 

Przeciwwskazania: 
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.  
 
Contradictions: 
Allergy to any of the ingredients. 
 
Contre-indications: 
Sensibilité un des composants du produit. 
 
 
Przechowywanie: 
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Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie 
zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 
Storage 
Keep in original packaging, in temperature below 25˚C. Do not cool or freeze. Keep away 
from children. 
 
Conservation: 
Conserver dans l’emballage d’origine, à une température inférieure à 25˚C. Ne pas mettre au 
réfrigérateur ni au congélateur. Conserver hors de la portée des enfants. 
 

Przebadany dermatologicznie. 
Dermatologically tested.  
Testé sous contrôle dermatologique. 
 
INGREDIENTS/ SKŁADNIKI: Aqua, Aluminum Chlorohydrate, Aluminum Sesquichlorohydrate, 
PPG-15 Stearyl Ether, Steareth-2, Phenethyl Benzoate, Steareth-21, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Bis-PEG/ PPG-14/14 Dimethicone/ Dimethicone, Dimethicone, Parfum, Sodium Benzoate/ 
Potassium Sorbate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Allantoin, Bisabolol, Linalool, 
Limonene, Buthylphenyl Methylpropional, Coumarin, Benzyl Benzoate. 
 
 
 
Nr partii/ Batch No/ Nº de lot:  
Najlepiej zużyć przed końcem/ Best before/ À utiliser de préférence avant fin:  
 
 
Producent/ Producer/ Fabricant:  
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 


