POZNAJ NOWOŚĆ - DEZODORANTY W SPRAYU OD MARKI SANEX

Nowe dezodoranty w sprayu Sanex Zero%:
Zapewniają świeżość i ochronę od 24h do 48h, w zależności od wariantu. Zostały
przetestowane dermatologicznie oraz dbają o zdrowie skóry. Dezodoranty synchronizują się z
Twoim ciałem, zapobiegając tworzeniu się i wydzielaniu nieprzyjemnych zapachów. Na rynku
dostępne są w trzech wariantach – Sanex Zero% Invisible, Sanex Zero% Sensitive oraz Sanex
Zero% Extra Control.
Dezodoranty w sprayu Sanex Zero% to:
• 0% soli aluminium
• 0% alkoholu etylowego
• 0% nieprzyjemnych zapachów
• 0% nieestetycznych śladów na ubraniach

Sanex Zero% Invisible, dezodorant w sprayu
Ten dezodorant zapewni Ci świeżość i ochronę, minimalizując plamienie ubrań.
Został przebadany dermatologicznie i opracowany z zastosowaniem
innowacyjnej technologii, która współgra z Twoim ciałem. Jego nowa formuła
zawiera starannie dobrane składniki, 0% soli aluminium i 0% alkoholu etylowego,
a formuła potrójnego działania powstrzymuje i minimalizuje tworzenie się
nieprzyjemnych zapachów, zapewniając Ci świeżość, suchość i brak plam przez
całą dobę.

Sanex Zero% Extra Control, dezodorant w sprayu
Ten dezodorant o długotrwałym działaniu opracowano, by dobrze spełniał
swoje zadanie, dopasowując się do Twojego wymagającego trybu życia.
Nowa, przebadana dermatologicznie formuła oparta na starannie dobranych
składnikach nie zawiera soli aluminium ani alkoholu etylowego. Dezodorant
synchronizuje się z Twoim ciałem, zapobiegając tworzeniu się i wydzielaniu
nieprzyjemnych zapachów aż do 48 godzin. Odkryj skuteczną, długotrwałą
ochronę, która zapewni niezrównaną świeżość Tobie i Twojej skórze.

Sanex Zero% Sensitive, dezodorant w sprayu do skóry wrażliwej
Ten dezodorant o długotrwałym działaniu pozwala Ci czuć się świeżo i pewnie
przez cały dzień, zmniejszając ryzyko podrażnień skóry. Jego innowacyjną
formułę opracowano specjalnie do skóry wrażliwej tylko ze starannie
dobranych składników. Zawiera 0% soli aluminium i 0% alkoholu etylowego.
Jego potrójne działanie powstrzymuje powstawanie nieprzyjemnego zapachu
ciała dzięki łagodnym składnikom antybakteryjnym, które spowalniają
wydzielanie nieprzyjemnego zapachu potu, zapewniając skuteczną ochronę
przez cały dzień.
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