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BIELENDA VANITY KREM DO DEPILACJI ALOES 100 ML
 

Cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Bielenda

Opis produktu
 

BIELENDA VANITY KREM DO BEZPIECZNEJ DEPILACJI SKÓRY DELIKATNEJ Z
ALOESEM - 100 ML
CIAŁO TWARZ BIKINI

Aksamitny i wyjątkowo delikatny krem przeznaczony do ekspresowej depilacji. Wyjątkowo łagodnie i bardzo dokładnie usuwa nawet
najkrótsze włoski, czyni depilację wyjątkowo szybką, skuteczną i bezbolesną.

Zawiera bogaty w składniki mineralne ekstrakt z aloesu, który koi i łagodzi podrażnienia, intensywnie nawilża i regeneruje skórę,
zapobiega jej przesuszeniu.

Depilowane miejsca na długo pozostają gładkie i optymalnie wypielęgnowane. Jedwabiście gładka i miękka skóra, ukojony i nawilżony
naskórek.

Sposób użycia:

Za pomocą szpatułki krem równomiernie rozprowadzić na umytej i osuszonej skórze, nie wcierać, pozostawić na 5 minut. Za pomocą
szpatułki usunąć krem wraz z włoskami. Dokładnie umyć skórę ciepłą wodą, nie używając mydła, osuszyć.

Efekt:

Jedwabiście gładka i miękka skóra.

Sposób użycia:
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Za pomocą szpatułki krem równomiernie rozprowadzić na umytej i osuszonej skórze, nie wcierać pozostawić na 5 minut za pomocą
szpatułki osunąć krem wraz z włoskami dokładnie umyć skórę ciepłą woda, nie używając mydła, osuszyć

Uwagi:

Zalecane jest przeprowadzenie testu uczuleniowego: na małą powierzchnie skóry nanieść niewielka ilość preparatu i pozostawić
na 10 minut, w wypadku uczucia pieczenia lub wystąpienia podrażnień w ciągu 24 godzin, nie stosować kremu.
Nie stosować na skórę podrażnioną, skaleczona i silnie opalona.
Po zabiegu przez 24 godziny nie stosować dezodorantów lub innych środków zawierających alkohol.
Unikać kontaktu z oczami! W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłukać zimną wodą i skontaktować się
z lekarzem.
Przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Stosować zgodnie ze sposobem użycia.
Ostrożnie – środek silnie działający zawiera alkalia i tioglikolany.

Producent: BIELENDA Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o., S.K., ul. Fabryczna 20, Kraków.
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