
Gebruiksaanwiizino:
. verspreto mefheispale{ie eer qetit{mal oe taao van
her prodLct op de delel va i ret ,c-raa| waa'' u I ain es
wilt veryiideren. Niet inwliven. Laat dl 3 - 5 - nurea od de 1L o veMiroer oe cre-e
veaolge4s mel her spateilie voo?icl^liq iar eer slL{,e
hLd. Vev.jdel als de l-aanes -ak^erii{ var de l-Lo
komer de.resl var oe creme ret het apalehje reoer
da groeinchling var oe 1a,en ir. A.s oe haa4es roq
r'et makkel Jh oshorer, laal de c.eme oan mi mat
'0 miluer r hel aarorerqer op de 1L,o De iid voo.oar
de crere wern, halql a, va4 de d kle val het taar
' 0e rest Jar oe onil-arilgsc'e-e tLnt L retui_oere1
-el een vocl_trge spons. W-as oaa'.a de hJto merwa.m
waler (zonder zeep) en drooq deze al
Prcduct nid gebliks vd hd onthaH hn hd geidtt
Doe voor hel ee'ste qebrurl van hel o,ooucr een lesl oo
a le/g ed1: brenq op-eer klein oppealah val oe 1L,d oe
crdme aan en was dil na een pad minuten. Als et
b'1ner 24 LJr op de ptaats van de loepassinq qeer
overgevoel,ge reaclie ve'schjrr, iunl L de olili rrq
Litooe er. VeMijder bij een bralde.g gevoer direct di
cre-e en was de luid ret warm waler Neem contacl
op met een ans als het b€nderige govoel nieivsdwijnt
VooEorgsmaakegelen: GeorLi( volgens oe
geo'ulKs@rwrjzrrg. UeO.Lk de crene looil op een
gewonde geidterde oi sterk gebrJrrde huid. Gebrdr\
24 lur na lel ontharel op de pl@b vs hei ontharen
geen dsdo€nl s dtipersdal Vemiio zonneoaoen
De hoofd.nq'edidnter van de crdme ziin thoalvco'zuur
zoden el een alkalisere4d midde. Verhiid coniacl ret
de ogen. Sooel bij @rrad mel de ogen orsl mel €1
qroE n@v@'neo wffi en Ilffi conhcl oD md el arts.
Sterk werkend middet.
BUITEN BENEIK VAN KINDEEEN BEWABEN.

E Hydratant en profondeJr ?,
erdnie ciepiii{o,ueeW
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