
Masz problem z niechcianymi wloskami?
Wypr6bowalai wiele metod, ale wszystkie zawiodty?

Depilator taser u kosmetyczki
powoduje b6l jest drogi
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Siggnij po zestaw VANITY IASER EXPERT - profesjonaln4
depilacjq w kremie z chusteczkami wspomagajqcymi
dzialanie. Zobacz jak zabieg po zabiegu Twoje cialo
odzyskuje wiqkszq gladkoii a wloski odrastajq
wolniej, staiA sie slabsze i mniejwidoczne.
SkutecznoJ( zestawu opiera saq na dzialaniu
TEIOCAPIIUTM. To ekstrakt pochodzenia ro$linnego,
wspomagajqcy walkq ze zbqdnym owlosieniem -
wptywa na jego jakoit, Go moie ograniczyi
czqstotliwoSt depilacji.
Badania lN VIIRO wykazaty, ie substancje zawarte
w TEIOCAPILU'" docierajq do mieszk6w wlosowych,
uszkadzajq je, oddzialuj4 na cykl iyciowy wlosa,
oslabiajq go i znacznie hamujE jego czynnik wzrostu.
Oznacza to sukcesywn4 redukcjg zbgdnych wlosk6w
oraz obniienie ich jakoSci i gruboici, stajq siq cieisze
i slabsze.

Formula zostala wzbogacona o mocznik, zapobiega-
jEcy wrastaniu wlosk6w oraz ekstrakt z orchidei,
o dziataniu odiywczym, zmiqkczajEcym i ochronnym.

Widoczny ETEKT:

- wydluiony czas miqdzy kolejnymi depilacjami
- wlosy znacznie slabsze i ciefisze
- jedwabiicie gladka i nawiliona sk6ra

'Skutecznojt badana metoda in vivo na surowcu TEL0CAPIL

'' przy codziennym stosowaniu. Efekt zaleiy od gruboici
oraz rodzaju wlosow i sk6ry.

UWAGA: ZABIEG sktada siq z dw6ch etap6w: depilacja
kremem oraz aplikacia substancji aktywnych, kt6rymi
nasQczona jest chusteczka. Efekt do osiEgniqcia pny
systematyenym stosowaniu calego zabiegu.

Spos6b uiycia:
- za pomocQ szpatulki krem r6wnomiernie
rozprowadzii na umytej i osuszonej sk6rze, nie
wcierat
- pozostawii na 5 minut - jeiliwloskisQ mocne igrube
moina krem pozostawii na sk6rze nieco dluiej, ale
calkowity czas depilacji nie powinien przekraczat
10minut.
- szpatulkE usunqi krem wraz z wloskami
- dokladnie umyi sk6rq cieptq wod4, nie uiywajEc
mydla, osuszy(
- nastgpnie przetrze( sk6rg w miejscu depilacji
chusteczkq i delikatnie wmasowa( substancjg, kt6rE
nasQczona jest chusteczka.

Snooxr osTRoZNo3cr:
- Nrr wyRzucA( oPAKowANTA zrwNErRzNrGo (kartonik),
poniewai zawiera ono dokladne informacje dotyczqce
stosowania i Srodk6w ostroinoici
- zalecane jest przeprowadzenie testu uczuleniowego: na
malq powienchnig sk6ry nanieii niewielkq ilo5t preparatu
i pozostawit na 10 minut. Nie stosowat kremu w wypadku
uczucia pieczenia lub wystEpienia podrainied w ciqgu
24 godzin
- nie stosowai na sk6rg podrainionq, opalonq, z bliznami,
znamionami, wypryskami i innymi zmianami sk6rnymi,
w pnypadku stosowania lek6w oddzialuj4cych na sk6rg,
a takie pzed uptywem 72 godzin od poprzedniei depilacji
- po zabiegu ptrct24 godziny nie stosowai dezodorant6w lub
innych Srodk6w zawierajqcych alkohol
- zar6wno przed fak i po zabiegu depilacji nie rozgrzewat ciala
goraca kapiela
- unika( kontaktu z blonami iluzowymi
- produkt pJzeznaczony do depilacji twarzy, ciala i bikini -
produktu nie stosowat do depilacji glowy, piersi, okolic
odbytu igenitali6w
- pnechowywa( w temperaturze pokojowef w mieiscu
niedostgpnym dla dzieci
- stosowa( zgodnie ze sposobem uiycia
- ostroinie - irodek silnie dzialajqcy
- zawiera alkalia i tioglikolany
- do uiytku zewnetnnego. w pnypadku polknigcia
natychmiast skontaktowa( sig z lekanem i pokaza( mu
opakowanie produktu
- unikat kontaktu z oczami! W pnypadku dostania sie
preparatu do oczu, natychmiast pneplukat zimnQ wodQ
i skontaktowa( sig z lekanem.


