експрес кульковий Roll-on

після різних укусів

дозволений дітям
з 1 року 13 ml

Інструкція до застосування крему «ExPRESS-УКУС®»
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, DIMETHICONE,
BUTYROSPERMUM
PARKII
BUTTER,
CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT, MELALEUCA
ALTERNIFOLIA OIL, PANTHENOL, CETEARYL
ALCOHOL, ALOE ARBORESCENS EXTRACT,
PARAFFINUM
LIQUIDUM,
CETEARETH-20,
METHYLPARABEN, EUGENIA CARYOPHYLLUS
OIL, PROPYLPARABEN, BHA, 2-BROMO-2NITROPROPANE-1,3-DIOL.
Рекомендовано: в якості допоміжного
засобу для усунення шкірного свербіння
після укусів комах, контактів з медузами,
кропивою та іншими рослинами, починаючи
з 1 року життя.
Властивості активних компонентів
Олія Ши володіє протизапальною і антигістамінною активністю, сприяє зняттю
подразнення, свербіння і набряклості.
Олія чайного дерева заспокоює свербіння,
сприяє усуненню набряку та гіперемії.
Олія гвоздична сприяє зняттю запалення і
загоєнню ранок в місці укусів.

www.georgbio.com

Екстракти ромашки і алое володіють
потужними антибактеріальними, протизапальними та дезінфікувальними властивостями.
D-пантенол інтенсивно живить і зволожує
шкіру, стимулює регенерацію епітелію.
Спосіб застосування: для зовнішнього
застосування. За допомогою кулькового
аплікатора наносити крем на уражену
ділянку шкіри.
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.
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

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

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
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»

