
PIANKA MYJĄCA BEZ UŻYCIA WODY
SERENITY FOAM 400 ML

Pianka myjąca bez użycia wody to świetne rozwiązanie, by utrzymać higienę w
sytuacji, gdy dostęp do wody jest utrudniony – w czasie pielęgnacji osób leżących, w
podróży, na biwakach. 

Wystarczy  spryskać  zabrudzoną  skórę  i  po  chwili  zetrzeć  piankę  szmatką  bądź
chusteczką –  znikną nawet silne zabrudzenia. Skóra pozostanie świeża, czysta i
nawilżona.  Pianka  posiada  także  neutralizator  zapachów,  poradzi  sobie  nawet  z
przykrym  zapachem moczu  czy  potu.  Co  najważniejsze  -  produkt  nie  wymaga
spłukiwania wodą. Dzięki odpowiedniej konsystencji produkt jest bardzo wydajny,
nie pozostawia na skórze tłustej ani lepkiej warstwy.

Produkt  ma  neutralne  dla  skóry  pH,  pomaga  zachować  równowagę
hydrolipidową  skóry,  a  wyciąg  z  rumianku  i  pantenol łagodzą  i  zapobiegają
zaczerwienieniom i podrażnieniom.

SPOSÓB UŻYCIA:

- mocno wstrząśnij opakowaniem
- spryskaj zabrudzoną powierzchnię skóry z odległości ok. 20 cm
- na krótką chwilę pozostaw piankę na skórze
- zetrzyj piankę z ciała usuwając zanieczyszczenia

ZALETY:

- pozwala na dokładnie oczyszczenie ciała bez użycia wody
- usuwa nawet silne zabrudzenia (także kał i mocz)
- uniwersalne zastosowanie: do pielęgnacji osób leżących, do użycia na biwakach, w 
podróży i wszędzie tam, gdzie dostęp do wody jest utrudniony
- zawiera składniki odżywcze i łagodzące
- szybka, łatwa i wygodna w użyciu
- nie pozostawia lepkiej warstwy na skórze
- posiada neutralizator zapachu, który skutecznie maskuje niepożądane zapachy, 
także moczu i potu

DANE TECHNICZNE:

- pianka myjąca bez użycia wody
- zawiera pantenol i wyciąg z rumianku



- pojemność: 400 ml
- testowana dermatologicznie

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy pianka jest bezpieczna w użyciu?

Tak.  Należy  pamiętać,  że  pianka  jest  jedynie  do  użytku  zewnętrznego.  Nie  można
używać jej na uszkodzoną skórę i należy unikać kontaktu z oczami.

Jaki jest skład pianki?

Aqua,  Butane,  Propane,  Dipropylheptyl  carbonate,  Isobutane,  Ceatryl  alcohol,  Cocamidopropyl
betaine,  Triethyl  citrate,  Cetearyl  ethylhexanoate,  Propylene  glycol,  Sodium  coco-sulfate,
Phenoxyethanol, Parfum, Phantenol, Lactic acid, Chamomilla recutita flower extract, Beta-glucan,
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol. 


