
BOROZIN® Spray – elimină mirosul neplăcut al picioarelor și din încălțămine 
 
Perspirația este un proces fiziologic normal ce are o intensitate mult mai mare la nivelul picioarelor, datorită densității mult 
crescute a glandelor sudoripare existente la acest nivel. Prin acțiunea germenilor, transpirația se descompune conducând la 
unii copuși care se află la originea mirosului neplăcut al picioarelor. 
Pe lângă mirosul neplăcut, ventilația insuficientă la nivelul picioarelor, adusă de încălțămintea purtată timp îndelungat, 
conduce la împiedicarea evaporării sudorii, aceasta îmbibând pielea și conducând la macerații, fisuri și crăpături în special 
ale zonelor foarte sensibile dintre degete. Acestea sunt și motivul senzaților de arsură, mâncărime sau durere locala ce 
poate însoții transpirația și mirosul neplăcut al picioarelor. 
Și datorită conținutului său în ulei esențial de cimbru, BOROZIN® Spray are o acțiune extrem de eficace împotriva 
microbilor responsabili de descopunerea transpirație la acest nivel și reprezintă o soluție facilă, comodă și definitivă pentru 
mirosul neplăcut al picioarelor. 
 
Utilizare: BOROZIN® Spray deține avantajul unei aplicări foarte ușoare! Nu trebuie decât să pulverizați dimineața pielea 
picioarelor înainte de a vă încălța și astfel evitați mirosul neplăcut pe parcursul întregii zile. 
Este special indicat sportivilor, persoanelor care practică exercițiile fizice, a celor care merg mult sau stau mult timp în 
picioare. 
 
Precauții – este de uz topic. Nu înghițiți! A nu se utiliza la copii mai mici de 3 ani. Nu lăsați la îndemâna copiilor! 
 
Compoziție (INCI) – Alcohol Denat, Isobutane, Propane, Thymus Vulgaris Oil, Triethylene Glycol, Zinc Ricineoleate, 
Thrietanolamine, Dipropilene Glycol, Rosin, Lactic Acid, Propylene Glycol, BHT, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Stearate, 
Citric Acid, Polyglyceryl-3Caprylate, Camphor, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Menthol, Butane, Tocopheryl Acetate. 
 
Producator – Chemigroup France – Franța. 
Reprezentanță în România / Importator / Distribuitor: A&A Naturomedica Bio-dietetic Group srl, Luptatorilor 56, Bucuresti. 
Comenzi la: 0721 328509 sau www.depozitbio.ro 
 
Net. 150ml    Lot.     Expira la data inscriptionata pe ambalaj! 
 
 

http://www.depozitbio.ro/

