експрес крем від синців
15 g

Інструкція до застосування крему «ExPRESS-Cиняк®»
Прочитайте уважно цю інструкцію
перед тим, як розпочати застосування!
Зберігайте цю інструкцію. Вам може
знадобитися перечитати її ще.
Якщо у Вас виникають додаткові
запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем.

шипом верхньої частини ковпачка. Крем
наноситься тонким шаром на уражену
ділянку шкіри. Ефективність дії крему
визначається часом, що пройшов з
моменту удару. Оптимальним є нанесення крему одразу ж після ушкодження, що
попереджає появу синців*.
Крем наноситься до 5 разів на день.

Склад/Ingredients (INCI): AQUA, PARAFFINUM
LIQUIDUM, DIMETHICONE, SPONGILLA
LACUSTRIS FRAGILIS, GLYCERIN, STEARIC
ACID, GLYCERYL STEARATE, POTASSIUM
C9-15 ALKYL PHOSPHATE, SODIUM
HYDROXIDE, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN,
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, BHA.

Протипоказано: особам з чутливістю до
окремих компонентів рецептури.

Рекомендовано: в якості допоміжного
засобу для прискорення розсмоктування
синців на обличчі й тілі.
Властивості активних компонентів
Екстракт бодяги (Spongilla lacustris
fragilis) має протизапальну, протинабрякову дію. Тонкодисперсний біоекстракт
бодяги викликає розширення судин, що
сприяє активації кровопостачання та
забезпечує розсмоктувальний і бактерицидний вплив.

Умови зберігання: зберігати при температурі від +5 °С до +25 °С у сухому,
захищеному від світла місці.
Термін придатності: 24 місяці з дати
виготовлення.
Дата виготовлення та № партії: див. на
упаковці.
Виробник: ТОВ «Георг Біосистеми»,
Україна, 26555, Кіровоградська область,
Голованівський район, смт Побузьке,
вул. Вокзальна, буд. 3.
Тел.: 0 800 501 161,
e-mail: contact@georgbio.com

Спосіб застосування: для зовнішнього
застосування. Проколіть мембрану туби

www.georgbio.com

*Самостійна оцінка 45 осіб.
ТУ У 24.5-32644872-001-2003
Р. №05.03.02-04/22469 від 27.05.2015

Шановний покупцю!
Дякуємо Вам за те, що обрали продукт нашої компанії. Всі продукти цієї серії створені переважно з
використанням натуральних компонентів, пройшли випробування та зареєстровані в Україні.

експрес крем від синців
з гримуючим ефектом

ЗАПОБІГАЄ ПОЯВІ СИНЦІВ

Сприяє усуненню різних синців на обличчі та тілі
Універсальний гримуючий тон
Нанесення одразу після пошкодження запобігає появі синців

експрес кульковий Roll-on

після різних укусів

ШВИДКО УСУВАЄ ШКІРНЕ СВЕРБІННЯ

Після укусів комах, контакту з медузами, кропивою та іншими
рослинами
Дозволений дітям з 1 року і дорослим
Roll-on забезпечує точкове нанесення і швидку дію

експрес
регенеруюча
пінка
дозволений дітям з 1 року

РЕГЕНЕРУЮЧА ПІНКА ПРИ ПОВЕРХНЕВИХ ОПІКАХ

Усуває наслідки сонячних опіків
Пом’якшує та зволожує шкіру
Дозволений дітям з 1 року і дорослим

Бажаємо Вам швидшого одужання! «Geоrg BioSystems»

