
nawil2a sk6re a2 do 24 qodzin" ale durnie2

G) U$prthrikrcm do depfad
Veet Men z technologie S* I Ershn.
Podczas depilacii krem Veet de ty*o

Zachowai opakowanie zewlecraq lttihe
zawiera wszystkie 6rldki ostroinoEci.

9{nopr.e!1ti 4roryno dla mqiqzyzn,
iak i kobiet. Gzas tnrania zabiegu:il S do 1O minut

Tylko 3 kroki:
$ erzeA u2yciem dokladnie przeczytaj
Srodki ostno2no6ci.
Uzyi wygietej czq6ci szpatulki i

rownomiernie nanie6 krem Veet, aby
calkowicie pokryl wtosy.

*1" Porortaw krem na skorze przezS
minut, nastqpnie delikatnie usuri szpatulkq
krem z malego obszaru kontrolnego. Je6li
wlosy odchodzq z latwo6ciq usuri pozostaly
krem szenszym lub wq2szym koicem
szpatulki, w zalezno6ci od depilowanej
czq6ci ciala. Je6liwlosy sq bardziej
uporczywe, pozostaw krem na sk6rze
lqcznie do 10 minut, ale nie dluzel.

* oomrdnie optucz sk6rq wodq, aby
calkowicie usunqc krem, a nastqpnie lq
osusz.

@ DepilaEni kl€m Veet Men pro citlivou
pokoiku s technologii Silk I Frcshil.
KrcmE efektimlho odstranEni chloupk0
nof Veet Men pomdh6 hydratovat

na dobu aZ24 hodin. Z6rcvei je
navdena tak, aby

UnEiff obal uschwaiEe, obsahuie ueikel{
mryr6 pokyny prc be4eGn6 pouiitf.

Uhodnf prc muie i ieny,
Doba prisobeni: 5. 1O minut

Pouze 3 kroky:

fi Ponmhte krdm na pokoZce po dobu 5
minut a pak pouZijte Spachtli k odstranEnl
kr6mu v mal6 testovacl oblasti. Pokud lsou
chloupky odstranEny snadno, pouZijte pro
odstrandni zbytku chloupk0 SiGf nebo uZSf

konec Spachtle v z6vislosti na konkr6tni
dristit6la. Pokud jsou va5e chloupky tvrd6i,
muZete kr6m ponechat na pokoZce celkem
aZ 10 minut, ale ne d6le.

G porozku drlkladn6 oplachnete vodou
prn 0pln6 odstran6nl kr6mu a potd osu5te.

y il",Pi!t1r","""
!f,rlrH'lrv6rtr'r{o}rE yl||:f"' *

nedoch6zelo

ttalflrq aryc przed koncem: patrz sp6d opakowania.

@ thceteli se o ufmbchh Veet doaEdEt vfce

htakutte n6s na tel.: +420234 147 096,



G) Zachorvaj opakowanie zeuunQtrme, poniewa2

zawiera Srodki ostro2no6ci oraz instrukcjq u2ycia.

Zapomaisiq z nimi uwa2nie.

Snoorc osrnozNoScr
Pneczytaj i stosujzgodnie ze Srodkamiostro2no6ci i

sposobem uiycia. Nie przekraczaj 10 minut
calkowitego czasu aplikacji.

Produkt JEST 0DPOWEDNI D0 uzycia na plecach,

klatce piersiowej, rqkach, nogach, pachach oraz w
okolicy pachwiny/bikini.Produkt NIE JEST

ODP0WEDNI D0 uzycia na glowie, twarzy, okolicach

oczu, nosa, uszu, okolicach intymnych, sutk6w oraz na

innph ceq6ciach ciala. Nie stosuj na sk6rq z 2ylakami,

blimami, mamionami, wyprpkami, uszkodzonq,
podra2nionq lub poparzonq sloicem, ani na sk6rq,
w obrqbie kt6rejw przeszlo6ci vvystEpila niepo2qdana

reakcja na krem do depilacji. Pomiqdzy kolejnymi

depilacjami zawsze odczekaj 72 godziny.

Je6lizazlvasz leki, kt6re mogq oddziafipac na skorq
lub ieSli cierpisz na jakiekolwiek schorzenie skory lub

schorzenie, kt6re mo2e miec wplpu na sk6rq przed
u2yciem skonsultujsiq z lekarzem.

Przed kaidyr! uiyciem SPRAWDZ REAKUE
SI nUEJ SK0RY. Uiyi produkt na maly obszar sk6ry
kt6ryzamiezasz depilowa6 stosujqc siq do
instrrkciiuiycia. Je6lipo 24 godzinach nie urystqpi
rcakcia niepoiqdana moiesz zaczqd stosowad
prcdukt. Je6li podczas uiycia wystqpi uczucie

W razie polkniqcia natychmiast skonsultuj sig
z lekarzem i pokaz mu opakowanie produktu. Unikaj

kontaktu z oczami. W pr4padku dostania siq
preparatu do oczu natychmiast opfucz je obficie wodq
i skontaktuj siq z lekarzem. Zawiera alkalia itioglikolany.

Produkt mo2e spowodowac, 2e powierzchnie stanq siq

Sliskie. Unikai przypadkowego kontaktu produktu
z dywanami, ubraniami oraz posadzkami.

@ VnElSi obal uschoveite, obsahuje ve5kerd

nezbytn6 pokyny pro bezpedn6 pouiiff i n6vod k pouiitf.

POKYNY PRO BEZPECruE POUZT|:

,,, pieczenia lub swqdzenia natychmiast usuri krcm

' 'idokladnie spfucz zimnq wodq. Je6li uczucie
pieczenia nie ustqpi skontaktuj siq z lekarzem. Przez

krotli czas po uiyciu produktu sk6ra mo2e byc bardziei
wra2liwa, dlatego unikai drapania. Po zastosowaniu
produktu zaleca siq odczekac 24 godziny przed

ptywaniem, opalaniem oraz przed u2yciem

antyperspirantu, produktow perfumowanych i

produktow do opalania. CHR0NIC PRZED DZIECMI.

Pii poiiti okamiitE vyhledeite ldkaFskou pomoc
a ukaite l6kaFivn6iSi obal. Zabnafite styku s o6ima.

PFi zasaieni oii okamiitE vypliichnEte vodou.
Obsahuie iiravinu, thioglykol6t. Dodriuite n6vod

k pouiiti.

Skladniki / lngredients:
Aqua, Urea, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol,

Potassium Thioglycolate, Calcium Hydroxide, Talc,

Ceteareth20, Glycerin, Sorbrtol, Parfum, Magnesium
Trisilicate, Propylene Glycol, Lithium Magnesium
Sodium Silicate, Sodium Gluconate, Tocopheryl

Acetate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hexyl Cinnamal,

Linalool, Acrylates Copolymen Butylphenyl

Methylpropional, Potassium Sorbate, Sodium

Benzoate, Cl 77891


