
Aksamitny i delikatny krem przeznaczony
do ekspresowej depilacji wyjEtkowo la-
oodnie idokladnie usuwa nawet naikrot-
ize wloski, czyni depilacjg skut6czna
i bezbolesnE.

Zawiera pielggnuiaca JEDWABNA MACZKE
OWSIANA o wlaiciwoiciach kojEcych, la-
godzqcych i regenerujqcych oraz odczu-
walnie wygladzajacych.

Depilowane miejsca na dlugo pozostaia
gladkie i optymalnie wypielggnowane.
EFEKT: sk6ra aksamitnie gladka, migkka
i delikatna w dotyku - niciym KASZMIRO-
WY DOTYK.

5pos6b u2ycia:

. zit potnocQ szpatutki krem.r6wnomier-
nie rozprowadzi( na umytej i osuszonef
sk6rze, nie wcierat

o poZostowi( na 5 minut - jeili wloski sA

mocne iorube moina krem oozostawi( na
sk6ze ni6co dluiej, ale calkbwity czas de-
pilacji nie powinien przekracza( 10 minut

. szpatulkq usunE( krem wraz z wloskami

. dokladnie umy( sk6rq ciepl4 wod4, nie
u2ywajEc mydla, osuszy(.

UWAGA
Efekt zaleiy od grubo5ci i rodzaju

wlos6w i sk6ry.

inooru osrRoliloicl:
- NtE WYRZUCA( OPAKOWANTA ZEWNITRZNEGO

(kartonik), poniewai zawiera ono dokladne infor-
macje dotycz4ce stosowania i Srodk6w ostroinoici

- zalecane jest pzeprowadzenie testu uczutenio-
wego: na malq powienchniq sk6ry nanieS( nie-
wielkA iloit preparatu i pozostawit na 10 minut.
Nie stosowat kremu w wypadku uczucia pieczenia
lub wystEpienia podrainiefi w ciqgu 24 godzin

- nie stosowat na sk6rq podrainionE, opalonE,
z bliznami, znamionami, wypryskami i innymi
zmianamisk6rnymi, w pnypadku stosowania le-
k6w oddziatujqcych na sk6rq, a takie pned upty-
wem 72 godzin od poprzedniejdepilacji

- po zabiegu przez 24 godziny nie stosowa( dezo-
dorant6w lub innych irodk6w zawierajEcych al-
kohol

- zar6wno pned jak i po zabiegu depilacji nie roz-
gnewat ciala gorqca kapiela

- unika( kontaktu z blonamiSluzowymi
- produkt pneznaczony do depilacji ciala i bikini
- produktu nie stosowat do depilacjiglowy, piersi,

okolic odbytu i genitali6w
- przechowyr,va( w temperatune pokojowejw miej-

scu niedostepnym dla dzieci
- stosowat zgodnie ze sposobem uiycia
- ostrotnie - Srodek silnie dzialajqcy
- zawiera alkalia itioglikolany
- do uiytku zewngtnnego. W pnypadku polknig-

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

- unika( kontaktu z oczami! W pnypadku dostania
sig preparatu do oczu, natychmiast pneplukat
zimnq wodQ i skontaktowa( sig z lekanem.
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