Ремескар крем проти набряків та темних

EYE BAGSкіл&підDARK
очима CIRCLES

Ремескар крем проти набряків та темних кіл під очима - це формула,
що спеціально розроблена для боротьби з проблемами набряків та
темних кіл під очима.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ.
Крок 1: Делікатно вмийте обличчя та висушіть.
Крок 2: Нанесіть зволожуючий крем чи крем
для зони навколо очей (нежирний) та зачекайте
хвилину чи дві до повного вбирання крему.
Крок 3: Візьміть невелику кількість продукту
на палець, приблизно у розмірі рисового зерна;
меншого об’єму буде недостатньо, а більшого
об’єму буде надто багато і крем повністю не
вбереться у шкіру, що може призвести до
подразнення.
Крок 4: Розподіліть крем між двома вказівними
пальцями, поки крем не стане безбарвним (5-10
секунд). Переконайтесь, що все ще достатньо
крему між пальцями. Якщо Ви не відчуваєте їх
вологими, візьміть невелику кількість крему
на Ваші вказівні пальці знову. Це є одним з
ключових факторів, який забезпечує правильну
дію Ремескар крему проти набряків та темних
кіл під очима
Крок 5: Нанесіть крем пальцем делікатними
круговими рухами на зону під очима та
рівномірно розподіліть його рухаючись у
напрямку від внутрішнього куточка ока до
зовнішнього.
Крок 6: Залиште крем на 2-3 хвилини до повного
вбирання, щоб досягти найкращого ефекту
(обдування повітрям прискорить процес). Якщо
Ви нанесли надто багато крему, просто усуньте
залишки, за допомогою невеликої кількості
води. Після застосування помийте руки та
закрийте тюбик.
Для видалення: очистіть зону невеликою кількістю
просушіть її.

води та

Для нанесення під макіяж: Спочатку, нанесіть ваш звичайний
продукт (сироватка для очей, денний засіб для зволоження та ін.)
і дайте час для того, щоб продукт проник в шари вашої шкіри
(хвилина чи дві). Після цього, Ви можете нанести дуже тонким
шаром Ремескар крем проти набряків та темних кіл під очима на
цільову зону, відповідно до вищенаведеної інформації. Якщо ви
бачите білі залишки, ви використали або дуже багато продукту, або
не використали зволожувач. Просто витріть білі залишки ватним
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диском, змоченим водою. Після повного вбирання крему, нанесіть
макіяж, як Ви це робите зазвичай.
Примітка: Макіяж на жировій основі може зменшити ефективність
Ремескар крему проти набряків та темних кіл під очима.
Будь ласка, також ознайомтеся з онлайн-посібниками на www.remescar.com
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
- Зберігати у недоступному для дітей місці.
- Необхідно використовувати лише за призначенням.
- Лише для зовнішнього застосування.
- Уникати контакту зі слизовими оболонками та очима. У випадку
контакту з очима, ретельно промити водою.
- Уникайте надмірного впливу сонячного світла.
- У випадку виникнення подразнення або чутливості (почервоніння,
біль і т.п.), припиніть використання. Якщо виникло подразнення
шкіри або чутливість і вони тривають більше ніж 48 годин,
припиніть використання та проконсультуйтесь з лікарем.
- Використання продукту не рекомендується, якщо у вас є алергія на
один із інгредієнтів.
- Не наносити на пошкоджену шкіру (наприклад, відкриті або
інфіковані рани, опіки третього ступеня, акне, екзема). Наносити
лише на здорову, неінфіковану шкіру.
- Використовувати лише один раз на день.
- Не використовуйте продукт неперервно впродовж більше ніж 4
тижнів.
- Для забезпечення оптимального результату та уникнення
залежності від продукту, рекомендується дати шкірі під очима
відпочити кілька днів (4-5) після щоденного використання
продукту впродовж 4 тижнів. У випадку періодичного
використання продукту, період відпочинку не потрібен.
- Не використовувати, якщо упаковка має пошкодження.
- Не рекомендовано вагітним або жінкам, які годують груддю.
- Не рекомендується дітям у віці до 16 років.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ.
Вказано на упаковці.
Після відкриття, рекомендується використати продукт впродовж 12
місяців.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.
Зберігати в оригінальній упаковці у сухому, недоступному для дітей
місці при температурі не вище 30°C.
ВИРОБНИК.
Сілфар НB, Хав’єр де Коклаан 42, 9831 Дурле,Бельгія /
Sylphar NV, Xavier De Cocklaan 42, 9831 Deurle, Belgium.
www.remescar.com
ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ (здійснює функції
щодо прийняття претензій від споживачів).
ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА»,
Україна, м. Київ, вул. Перемоги, 9, оф. 20,
тел.: (044) 422-50-70.
СКЛАД (Ingredients):
Aqua, Magnesium Aluminum Silicate, Sodium Silicate, Butylene
Glycol, Phenoxyethanol, PEG-75 Shea Butter Glycerides, Xanthan
Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Acetyl Tetrapeptide-5, Acetyl
Octapeptide-3, CI 19140, CI 16035.
ФОРМА ВИПУСКУ:
крем, 8 мл.

172009 RSD-500-0059 REV0 SEP2017

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
Коли Ви втомлені або переживаєте стрес, під шкірою очей можуть
з‘являтися набряки та потемніння, як симптоми вашої фізичної та
розумової втоми. Такий зовнішній вигляд може негативно впливати
на вашу впевненість та самооцінку. Ремескар крем проти набряків
та темних кіл під очима (Remescar Eye Bags & Dark Circles) є кремом
швидкої дії, який допомагає зменшити набряки та темні кола під
очима навіть при нанесенні лише один раз на день.
Це технологія АЙСИЛ (EYESYL), яка за допомогою поєднання
мінералів глини та біпептидного комплексу, сприяє значному
підтягненню делікатної шкіри під очима, а також попередженню
накопичення рідини та появи темних кіл в цій зоні.
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