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BEAUTY FORMULAS Plastry do depilacji Mini Cold Wax 36
sztuk
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 36 szt.

Postać plaster

Producent BEAUTY FORMULAS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisBEAUTY FORMULAS Plastry do depilacji Mini Cold Wax 36 sztukWygodny i łatwy sposób na zapewnienie skutecznego,
długotrwałego usuwania włosów. Idealne do stosowania na twarz, ręce, pachy I bikini. Pozostawiają Twoją skórę wolną od włosów aż do
4 tygodni.KLUCZOWE SKŁADNIKI:olej z pestek winogronaloesSposób użyciaPRZED DEPILACJĄAby uzyskać lepsze rezultaty, włosy
powinny mieć długość 2-5 mm. Upewnij się, że Twoja skóra jest sucha, niepodrażniona i wolna od olejków i kremów. W celu uzyskania
lepszych rezultatów lekko rozgrzej pasek woskowy, pocierając go między palcami przez 30 sekund i powoli odrywaj paski. W razie
potrzeby pozostaw paski na dłużej. Sprawdź, czy na dwóch warstwach paska jest taka sama ilość wosku.APLIKACJA I
USUWANIEOkreśl kierunek wzrostu włosów. Nałóż wosk w kierunku wzrostu włosów, przetrzyj pasek, aby odpowiednio przylgnął do
skóry. Jedną ręką trzymaj skórę napiętą, a drugą ręką pociągnij warstwę wosku szybkim ruchem równoległym do skóry i w przeciwnym
kierunku do wzrostu włosów. Bardzo ważne jest, aby produkt był energicznie usuwany i usuwał się ze skóry. Ten sam pasek może być
użyty więcej niż jeden raz podczas jednego zabiegu, dopóki nie przylega w sposób dostateczny do skóry. Kiedy tak się stanie, użyj
nowego paska. Usta: Włosy wargowe zwykle rosną w dwóch kierunkach, od środka do końców, dlatego nalży je wyeliminować w dwóch
etapach: z jednej strony po lewej stronie a z drugiej po prawej.PO DEPILACJIAby usunąć wszelkie pozostałe ślady wosku pozostawione
na skórze, przetrzyj je grzbietem zużytego paska. Po usunięciu wszystkich włosów nadmiar wosku można usunąć za pomocą wacika
lub chusteczki zwilżonej olejkiem dla dzieci. Nie używaj mydła, wody ani alkoholu do wycierania śladów wosku.PRZED DEPILACJĄAby
uzyskać lepsze rezultaty, włosy powinny mieć długość 2-5 mm. Upewnij się, że Twoja skóra jest sucha, niepodrażniona i wolna od
olejków i kremów. W celu uzyskania lepszych rezultatów lekko rozgrzej pasek woskowy, pocierając go między palcami przez 30 sekund i
powoli odrywaj paski. W razie potrzeby pozostaw paski na dłużej. Sprawdź, czy na dwóch warstwach paska jest taka sama ilość
wosku.APLIKACJA I USUWANIEOkreśl kierunek wzrostu włosów. Nałóż wosk w kierunku wzrostu włosów, przetrzyj pasek, aby
odpowiednio przylgnął do skóry. Jedną ręką trzymaj skórę napiętą, a drugą ręką pociągnij warstwę wosku szybkim ruchem równoległym
do skóry i w przeciwnym kierunku do wzrostu włosów. Bardzo ważne jest, aby produkt był energicznie usuwany i usuwał się ze skóry.
Ten sam pasek może być użyty więcej niż jeden raz podczas jednego zabiegu, dopóki nie przylega w sposób dostateczny do skóry. Kiedy
tak się stanie, użyj nowego paska. Usta: Włosy wargowe zwykle rosną w dwóch kierunkach, od środka do końców, dlatego nalży je
wyeliminować w dwóch etapach: z jednej strony po lewej stronie a z drugiej po prawej.PO DEPILACJIAby usunąć wszelkie pozostałe
ślady wosku pozostawione na skórze, przetrzyj je grzbietem zużytego paska. Po usunięciu wszystkich włosów nadmiar wosku można
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usunąć za pomocą wacika lub chusteczki zwilżonej olejkiem dla dzieci. Nie używaj mydła, wody ani alkoholu do wycierania śladów
wosku.SkładTriethylene Glycol Rosinate, Glyceryl Rosinate, Polyethylene, Parfum (Fragrance), Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl
Hydroxyhydrocinnamate, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Tocopherol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Paraffinum Liquidum, Tocopheryl
Acetate, Linalool, Hexyl Cinnamal, Limonene, CI 47000, CI 61565.
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