
PerspirexPředtím

„Nejúčinnější antiperspirant, 
jaký jsem kdy vyzkoušel.“
Jedna aplikace – až pět dnů ochrany

Proč je Perspirex tak 
často doporučován?
  Perspirex je originální výrobek 

společnosti Riemann s patentovaným 
složením č. 1973514.

  Na rozdíl od antiperspirantů na bázi 
vody je ve složení přípravku Perspirex 
obsažen alkohol, který zajišťuje 
dlouhotrvající ochranu.

  Perspirex neobsahuje parfemace 
a nezpůsobuje skvrny, díky čemuž je 
jeho použití ještě pohodlnější.

Jak Perspirex účinkuje?
u Perspirex funguje tak účinně díky jeho 

alkoholové bázi, chloridu hlinitému 
a laktátu.
v Toto složení reaguje s vodou v potní 

žláze.
w Tvoří bariéru, která těsní potní žlázy 

a dochází k dočasnému zastavení tvorby 
potu. Na rozdíl od antiperspirantů 
založených na vodní bázi, které rychle 
přestávají být účinné, složení přípravku 
Perspirex stále působí.
x Bariéra je přirozeně rozptýlena v průběhu 

několika dnů.

u v w x

Výhradní dovozce a distributor:
Prestige Products Česká republika s r.o.,
K Hájům 2/1233, 155 00 Praha - Stodůlky
www.prestigeproducts.cz 
www.perspirex.com

Pro dosažení optimální účinnosti je důležité, 
abyste přípravek Perspirex aplikovali správně:
 Přípravek Perspirex aplikujte večer, než jdete spát.

 Abyste předešli podráždění, ujistěte se, že aplikujete 
Perspirex na zcela suchou, neporučenou pokožku.

 Ráno ošetřenou oblast omyjte, ale znovu neaplikujte.
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Perspirex
Skutečně spolehlivá 
ochrana
Perspirex, navržený moderní dánskou 
společností Riemann, získal renomé 
na 20 různých trzích. Je klinicky prokázáno, 
že jeho unikátní patentované složení 
poskytuje dlouhotrvající ochranu před 
potem a zápachem. Je tak účinný, že jedna 
aplikace účinkuje až po dobu 3–5 dní.*

*  Mezinárodně uznávaná klasifikace antiperspirantů (dle americké 
FDA) říká, že pro zařazení produktu do kategorie „antiperspirant“, 
musí výrobek dosáhnout snížení potu o 20 %.
Díky patentovanému složení snižuje přípravek Perspirex produkci 
potu o 65 % – po dobu minimálně 72 hodin po každé aplikaci.

Perspirex
Antiperspirant Roll-on
pro účinnou ochranu podpaží

25 ml

Unikátní složení přípravku Perspirex 
omezuje dráždění běžné u jiných 
perspirantů na bázi chloridu hlinitého, 
a díky tomu je Perspirex vhodný i pro 
nejjemnější kůži v podpaží.

Perspirex
Lotion na ruce a nohy
pro bezkonkurenční ochranu rukou 
a chodidel

100 ml
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