експрес
регенеруюча
пінка

150
ml

дозволений дітям з 1 року

Інструкція до застосування крему «ExPRESS-ОПІК»
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.
Склад/Ingredients (INCI): AQUA, PARAFFINUM
LIQUIDUM, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER,
PEG-32, CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT, ALOE
BARBADENSIS EXTRACT, PANTHENOL, MELALEUCA
ALTERNIFOLIA
OIL,
PEG-8,
CETEARETH-20,
DIMETHICONE, METHYLPARABEN, CARBOMER,
PROPYLPARABEN, BHA, SILVER (CI 77820), SODIUM
HYDROXIDE.
Рекомендовано: використовувати при поверхневих опіках. Усуває наслідки сонячних
опіків. Допомагає дитячій шкірі справитися з
наслідками перебування на сонці. Пом'якшує
та зволожує шкіру. Активізує захисні функції
шкіри. Застосовується, починаючи з 1 року.
Крем «ExPRESS-ОПІК» являє собою рідку
емульсію, що наноситься на шкіру у вигляді
пінки.
Властивості активних компонентів
D-пантенол надає регенерувальну, метаболічну і протизапальну дію. Утворює на шкірі
плівку, що відновлює епітелій після опіку.
Зменшує дефекти поверхні, інтенсивно
живить і зволожує шкіру.
Колоїдне срібло — природний антисептик з
широким спектром дії.
Олія Ши має протизапальні та антигістамінні

www.georgbio.com

властивості. Є провідником активних компонентів до глибоких шарів шкіри. Захищає від
кліматичних впливів і UV-променів.
Олія чайного дерева усуває набряк і
гіперемію.
Екстракти ромашки та алое мають антибактеріальні, протизапальні та дезінфікувальні
властивості.
Спосіб застосування: для зовнішнього застосування. Рівномірно наносити піну на уражену ділянку шкіри. Можливе багаторазове
використання.
Протипоказано: особам з чутливістю до
окремих компонентів рецептури.
Умови зберігання: зберігати при температурі від +5 °С до +25 °С у сухому, захищеному
від світла місці. У вертикальному положенні,
дозатором догори.
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
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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

ЗАПОБІГАЄ ПОЯВІ СИНЦІВ

Сприяє усуненню різних синців на обличчі та тілі
Зручна упаковка, оптимальний обсяг
Нанесення одразу після пошкодження запобігає появі синців

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

Бажаємо Вам швидшого одужання! «Geоrg BioSystems»

