
Zawiera pielggnuj4ce PROTEINY TEDWA-
BIU o dzialaniu nawil2ajEcym i ochron-
flyffi, czyniqc sk6rg gtadka i aksamitna.

Depilowane miejsca na dlugo pozostaj4
gladkie i optymalnie wypielggnowane.

EFEKT: jedwabi3cie gladka i miqkka sk6ra.

Spos6b uiycia:
o z0 porTtocA szpatutki krem rownomier-

nie rozprowadzi( na umytej i osuszonej
sk6rze, nie wcierai

o pozostowi( na 5 minut - jeili wloski sQ

mocne i qrube moina krem oozostawi(
na sk6rz6 nieco dlu2ej, ale calkowity
czas depilacji nie powinien przekracza(
10 minut

. szpatulkq usunqi krem wraz z wloskami

. dokladnie umy( sk6rg ciepla wodE, nie
uiywajEc mydla, osuszy(.

UTUAGA
Efekt zaleiy od gruboici i rodzaju

wlosriw i sk6ry.

fnoom osrRoliloicrs
- NrE wyRzucA( opAKowANrA ZEwNETRZNTGo

(kartonik), poniewai zawiera ono dokladne in-
formacje dotyczEce stosowania i Srodk6w ostroi-
nolci

- zalecane jest pzeprowadzenie testu uczuleniowe-
go: na malq powienchnig sk6ry nanieSt niewielkE
ilo5( preparatu i pozostawi( na 10 minut. Nie sto-
sowat kiemu w wypadku uczucia pieczenia lub
wystEpienia podrainiefi w ci4gu 24 godzin

- nie stosowat na sk6rq podrainion4, opalonq,
z bliznami, znamionami, wypryskami i innymi
zmianamisk6rnymi, w przypadku stosowania le-
k6w oddzialujqcych na sk6rg, a takie przed uply-
wem 72 godzin od poprzedniej depilacji

- po zabiegu pnez 24 godziny nie stosowai dezo-
dorant6w lub innych Srodk6w zawierajEcych al-
kohol

- zar6wno pned jak i po zabiegu depilacji nie roz-
gzewa( ciala gorEca kapielA

- unikat kontaktu z blonamiiluzowymi
- produkt przeznaczony dp depilacji ciala i bikini
- produhu nie stosowai do depilacjiglowy, piersi,

okolic odbytu i genitali6w
- pnechowywat w temperatuze pokoiowef w miej-

scu niedostgpnym dla dzieci
- stosowat zgodnie ze sposobem uiycia
- ostroinie - irodek silnie dzialajEcy
- zawiera alkalia itioglikolany
- do uiytku zewngtnnego. W przypadku polknig-

cia natychmiast skontaktowa( sig z lekarzem
i pokazat mu opakowanie produktu

- unikat kontaktu z oczami! W przypadku dostania
sig preparatu do oczu, natychmiast pneplukat
zimnE wodQ iskontaktowa( sig z lekarzem.

KREMoWA DEPil.ACJA
sk6ry delikatnej

CIAIO, TWARZ, BIKINI

-


