
Iestaw rawiera:
Krem do depilacji, 100 ml

Kanpes lagodz6y i op6iniafqcy odrost wlosk6w, 2x59
5zpatulka

Zestaw YAl{lTY 5()II TXPIRI to bezpieczna depilacja
w krenrie wzmocniona lagod4cym dzialaniem kompresu.
Zestaw daje wyjqtkowE skutecznoit i ak$wna
pielqgnacjg sk6ry szczeg6lnie wrailiwei.

Aksamitny i delikatny krem pneznaczony do
ekpresowej depilacji wyj4tkowo tagodnie
i dokladnie usuwa nawet naikr6tsze wloski, czyni
depilacjg wyjEtkowo skutecznA i bezbolesnE. Zawiera
mocznik o dzialaniu zmigkczajEcym i ztuszczajEcym,

zapobiegajQcym wrastaniu wlosk6w. tormula kremu
zostala wzbogacona o kwar hialuronowy o dzialaniu
nawiliajEcym i wygtadzajqcym.

Niezwykle bogaty w sklad kompres o wyjqtkowo
lagodzEcych wlaiciwoSciach, idealnie dba o skorq
wrailiwa i podrainion4 depilacjE. lntensywnie koi
i nawilia nask6rek. Dzigki zawartoici f[lOCAPllU'*
pny systematycznym stosowaniu skutecznie
spowalnia odrastanie wlosk6w, stai4 sig one slabsze
i cieisze. Kompres zawiera ponadto lagodz4cy aloes,
alantoinq i d-panthenol.

uryoa:
oia pomoc4 szpatulki krem r6wnomiernie- rozprowa-

dzii na umytej i osuszonej skdrze, tak aby pzykryl
wloski, nie wcierat .;

opozostawii na 5 minut - je5litrvloski sE mocne i grube
inoina krem pozostawi( na sk6ne nieco dlu2ej, ale

calkowig czas depilacji nie powinien przekracza( 10

minut.
.za pomoc4 szpatulki usuna( krem wraz z wloskami
odokladnie umyi sk6re ciepta wodq, nie uiywaiEc

mydla, osuszy(
obezpoirednio po depilacji delikatnie wmasowa(
w depilowane miejsca l(OrulPRtS IAGODIACY
dol4czony do zestawu.

UWAGA - Efekt zaleiy od gruboici i rodzaiu wlos6w
isk6ry.
inoom osrRotxo5ct:
- NrE WYRZUCA( OPAKOWANTA ZEWNETRZNEGo (karto-
nik), poniewai zawiera ono dokladne informacje doty-
czqce stosowania i irodk6w ostroinoici
- zalecane jest przeprowadzenie testu uczuleniowego:
na malE poivienchnie sk6ry nanieit niewielkQ iloii pre-

paratu i iozostawi( na 10 minut. Nie stosowa( kremu w
iuypadku uczucia pieczenia lub wystqpienia podrainiefl
w ciEgu 24 godzin
- nie- stosowa( na sk6rq podrainionE, opalonp,
z bliznami, znamionami, wypryskami i innymizmianami
sk6rnymi, w przypadku stosowania lek6w oddzialui4-
cych ria sk6rg, a [akie przed uptywemT2 godzin od po-

przedniej depilacii
: po zabiegu przez 24 godziny nie stosowa( dezodoran-
t6w lub lniych irodk6fr zawi6raj4cych alkohol
- zar6wno przed iak ipo zabiegu depilacji nie rozgrze-
wa( ciala gorQCQ kOpiela
- unikai kontaktu z blonamiiluzowymi
- t;;irkir.;.nu.ioni oo o.pitu.iitiala I bikinf
- iroduktd nie stosowd( do depilacjiglowy, piersi, okolic
odbytu igenitali6w
- pnecho-wywai w temperaturze pokojowej w miejscu
niedostqpnym dla dzieci
- stosowai zgodnie ze sposobem uiycia
- ostroinie - irodek silnie dziataiEcy
- zawiera alkalia itioglikolany
- do uiytku zewngtrzhego.w pzypadku polkniqcia na-

tychmidst skontaktowac sie z lekanem i pokazai mu
opakowanie produktu
--unika( koniaktu z oczami! W pnypadku dostania siq
preparatu do oczu, natychmiast przeplukat zimnQ woda
iskontaktowa( sig z lekarzem.

Iestaw do bezpiecznei depilacii
sk6ry szczeg6lnie wrailiwei
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UTIRA ODZYWCZY


