Інструкція з використання натурального сольового
дезодоранту «Сhandi»
Дезодорант Chandi має природне
походження,
виготовлений
з
високоякісного
натурального
сольового
мінералу
(Potassium
Alum). Дезодорант не містить
ароматизаторів, консервантів, солей алюмінію та парабенів.
Він не прилипає до одягу та не залишає білих плям, не має
запаху і повністю змивається водою. Дезодорант не викликає
алергії, підходить для людей з чутливою шкірою.
Твердий сольовий дезодорант Chandi утворює невидимий
захисний шар на шкірі та нейтралізує розмноження бактерій,
що викликають неприємний запах. На відміну від звичайних
антиперспірантів, дезодорант Chandi не забиває пори та не
впливає на функцію потових залоз, що дозволяє шкірі
«дихати». Натуральний сольовий мінерал має також
антибактеріальні, вяжучі та протизапальні властивості та
використовується:
- для дезодорування ніг та попередження виникнення
грибкових захворювань;
- після гоління сприяє загоєнню дрібних порізів та попереджає
виникнення подразнень шкіри;
- для усунення свербіння та набряків від укусів комах;
- для сольових ванночок та компресів для зміцнення нігтів;
- допомагає усунути різноманітні неприємні запахи зі шкіри
рук (риби, часнику тощо).
Застосування:
Сольовий дезодорант варто наносити на чисте тіло, бажано
одразу після прийняття ванни або душу. Дезодорант діятиме
протягом 24 годин або до наступного прийняття душу.
1. Намочіть кристал водою і нанесіть на шкіру, як звичайний
дезодорант. Найчастіше його застосовують для пахв та стоп.

2. Покладіть сольовий мінерал у гарячу воду. Краще
настоювати його протягом кількох діб. Перелийте рідину в
пляшку з розпилювачем та користуйтеся як дезодорантомспреєм. Сольовий мінерал можна заливати водою до тих пір,
поки він не розчиниться.
3. Для зміцнення нігтів можна використовувати наступний
компрес: замочити сольовий мінерал в невеликій кількості
теплої води на добу. Наносити розчин за допомогою ватного
диска на суху, нічим не покриту нігтьову пластину. Компрес
робити протягом 10-15 днів щодня, через місяць можна
повторити курс.
4. Чоловіки можуть використовувати сольовий мінерал після
гоління - він загоює дрібні порізи і попереджає подразнення
шкіри.
5. Після укусів комах прикладіть вологий мінерал, щоб зняти
свербіж і набряк.
Якщо камінь розбився, можна розтовкти його в порошок та
розчинити у воді, а потім використовувати як дезодорант.
Призначений для жінок та чоловіків. Може використовуватись вагітними, жінками, що годують груддю, та алергіками.
Мінеральний дезодорант економний, його вистачає до 1 року
користування.
Застережні заходи: Зберігати в місці недоступному для дітей.
Запобігати потраплянню в очі. Виключно для зовнішнього
застосування.
Склад: 100% натуральний мінерал Potassium Alum.
Виробник: Ningbo Yinzhou Magicare deodorant factory 1F,
No.111, Tongsheng Lane, Xiaying, Yinzhou District, Ningbo,
China.
Імпортер в Україні: ФОП Мельничук, тел. (044) 362-23-15,
http://chandi.com.ua
Термін зберігання: 3 роки, дата виготовлення зазначена на
упаковці.

