ˇ A KRUHY - POD OCIMA
ˇ
VÁCKY

Doporučené použití
Remescar váčky a kruhy pod očima je speciálně vyvinut pro otoky pod
očima a tmavé kruhy v citlivé oblasti okolo očí.
Návod k použití
Krok 1: Omyjte obličej a poté ho jemně vysušte.
Krok 2: Naneste hydratační nebo oční krém
(který není na olejové bázi) a počkejte minutu
až dvě, než se plně vstřebá do pokožky.
Krok 3: Na koneček prstu naneste malé
množství produktu. Mělo by být velké zhruba
jako zrnko rýže; menší množství nepřinese
požadovaný výsledek, naopak větší množství
je zbytečné, jelikož nedojde k jeho plnému
vstřebání a navíc by mohlo způsobit citlivost.
Toto je jedním z klíčových faktorů, aby přípravek
Remescar váčky a kruhy pod očima správně
fungoval.
Krok 4: Krém promněte mezi ukazováčky,
dokud se nezmění v bezbarvý krém (5 až
10 vteřin). Ujistěte se, že mezi prsty zbylo
dostatečné množství krému. Pokud máte pocit,
že necítíte mezi prsty vlhkost, naneste na
ukazováček znovu malé množství krému. Toto
je jeden z klíčových kroků pro správné fungování
produktu Remescar váčky a kruhy pod očima.
Krok 5: Jemně naneste krém na celou oblast
pod okem a rozetřete jej použitím jednoho prstu
pohybem zevnitř ven.
Krém roztírejte pomocí jemného táhlého
pohybu, jemně vklepejte dokud se zcela
nevstřebá do pokožky.
Krok 6: Během zasychání produktu, zhruba po
dobu 2-3 minut zachovejte obličejové svaly v
klidu pro dosažení oslnivého efektu (ovíváním
proces urychlíte). Pokud nanesete příliš mnoho
krému, snadno jej odstraníte pomocí kapesníčku
a malého množství vody. Po aplikaci zavřete
tubu s krémem a umyjte si ruce.
Odstranění: Oblast omyjte vodou a jemně osušte.
Použití pod make-up: Nejprve naneste produkty, které obvykle
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používáte (oční sérum, hydratační krém, atd.) a nechte tyto
produkty vstřebat do pokožky (minutu až dvě). Poté naneste velmi
tenkou vrstvu Remescar váčky a kruhy pod očima na určenou oblast
podle návodu výše. Pokud se objeví bílé zbytky krému, bylo buď
naneseno více produktu, než je potřeba, nebo okolí očí nebylo
dostatečně hydratované. Zbytek jednoduše odstraňte kapesníčkem
a trochou vody. Jakmile bude produkt dostatečně vstřebaný, můžete
nanést make-up jako obvykle.
Poznámka: Make-up na olejové bázi může snížit účinnost přípravku
Remescar váčky a kruhy pod očima.
Pro online tutoriály navštivte naše webové stránky www.remescar.com
Upozornění
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte pouze tak, jak je uvedeno v návodu.
- Pouze pro vnější použití.
- Vyhněte se kontaktu se sliznicemi a očima. Při zasažení očí
důkladně propláchněte vodou.
- Vyhněte se přílišnému vystavení se slunečním paprskům.
- Pokud se objeví podráždění nebo citlivost na produkt (zarudnutí,
bolest, atd.), přestaňte přípravek používat a pokud symptomy
přetrvávají po dobu delší než 48 hodin, navštivte lékaře.
- Nedoporučujeme používat produkt, pokud máte alergii na
některou z jeho složek.
- Nepoužívejte na poškozenou pokožku (např. otevřené nebo
infikované rány, popáleniny třetího stupně, akné ekzém).
Používejte pouze na zdravou, neinfikovanou pleť.
- Používejte pouze jednou denně.
- Výrobek nepoužívejte nepřetržitě déle než 4 týdny.
- Pro zajištění optimální účinnosti, a abyste se vyhnuli závislosti
na výrobku, doporučujeme pokožku pod očima po každodenním
používání déle než 4 týdny nechat několik dnů (4-5) odpočinout.
Pokud výrobek používáte pouze příležitostně, není nutné
nechávat pokožku odpočinout.
- Nepoužívejte, pokud bylo balení poškozeno
- Výrobek není vhodný pro těhotné nebo kojící ženy.
- Výrobek není vhodný pro děti mladší 16 let.
- Spotřebujte do 12 měsíců po otevření.
- Skladujte na chladném suchém místě s teplotou nižší než 30°C.
Výrobce
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com
Distributor
Mark Distri, spol. s r.o.
Pod Belárií 784/8
Praha 4
143 00
Ingredients:
Aqua, Magnesium Aluminum Silicate, Sodium Silicate, Butylene
Glycol, Phenoxyethanol, PEG-75 Shea Butter Glycerides, Xanthan
Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, CI 19140, CI 16035, Acetyl
Tetrapeptide-5, Acetyl Octapeptide-3.
Obsah
8 ml ℮
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Popis
Pokud se cítíte unaveni nebo ve stresu, kůže pod očima může být
nateklá a tmavá v důsledku fyzické nebo mentální únavy. Unavený
vzhled může mít negativní dopad na vaše sebevědomí. Remescar
váčky a kruhy pod očima je efektivní krém s okamžitým účinkem,
který pomáhá zmírnit váčky pod očima a zlepšit vzhled tmavých
kruhů pod očima pouhou jednou aplikací denně.
Revoluční technologie EYESYL okamžitě cílí na otoky pod očima
a tmavé kruhy díky unikátní kombinaci jílových minerálů a bipeptidového komplexu, která přispívá k výraznému zpevnění
pokožky, snižuje hromadění tekutiny pod očima a snižuje aktivitu
mikro-mimických svalů. Tyto procesy pomáhají redukovat oteklost
očí a eliminují výskyt tmavých kruhů.
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ˇ A KRUHY - POD OCAMI
ˇ
VACKY

Doporučené použitie
Remescar vačky a kruhy pod očami je špeciálne vyvinutý pre opuchy
pod očami a tmavé kruhy v citlivej oblasti okolo očí.
Návod na použitie
Krok 1: Umyte tvár a potom ju jemne vysušte.
Krok 2: Naneste hydratačný, alebo očný krém
(ktorý nie je na olejovej báze) a počkajte minútu
až dve, aby sa plne vstrebal do pokožky.
Krok 3: Na konček prsta naneste malé množstvo
produktu. Mal by byť veľký zhruba ako zrnko
ryže; menšie množstvo neprinesie požadovaný
výsledok, naopak väčšie množstvo je zbytočné,
pretože nedôjde k jeho úplnému vstrebaniu
a navyše by mohlo spôsobiť citlivosť. Toto je
jedným z kľúčových faktorov, aby prípravok
Remescar vačky a kruhy pod očami správne
fungoval.
Krok 4: Krém premasírujte medzi ukazovákmi
kým sa nezmení v bezfarebný krém (5 až 10
sekúnd). Uistite sa, že medzi prstami zostalo
dostatočné množstvo krému. Ak máte pocit,
že necítite medzi prstami vlhkosť, naneste
na ukazovák znovu malé množstvo krému.
Toto je jeden z kľúčových krokov pre správne
fungovanie produktu Remescar vačky a kruhy
pod očami.
Krok 5: Jemne naneste krém na celú oblasť
pod okom a rozotrite ho použitím jedného prsta
pohybom zvnútra von.
Krém rozotierajte pomocou jemného ťahavého,
alebo vklepajúceho pohybu, jemne vklepte kým
sa úplne nevstrebe do pokožky.
Krok 6: Počas zasychania produktu, zhruba
po dobu 2-3 minút zachovajte tvárové svaly
v pokoji pre dosiahnutie oslnivého efektu
(ovievaním proces urýchlite). Ak nanesiete
príliš veľa krému, ľahko ho odstránite pomocou
vreckovky a malého množstva vody. Po aplikácii
zatvorte tubu s krémom a umyte si ruky.
Odstránenie: Oblasť umyte vodou a jemne osušte.
Použitie pod make-up: Najprv naneste produkty, ktoré zvyčajne
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používate (očné sérum, hydratačný krém, atď.) A nechajte tieto
produkty vstrebať do pokožky (minútu až dve). Potom naneste
veľmi tenkú vrstvu Remescar vačky a kruhy pod očami na určenú
oblasť podľa návodu vyššie. Ak sa objavia biele zvyšky krému,
pravdepodobne bolo aplikovaného viacej produktu ako je potrebné,
alebo okolie očí nebolo dostatočne hydratované. Zvyšok jednoducho
odstráňte vreckovkou a trochou vody. Akonáhle bude produkt
dostatočne vstrebaný, môžete naniesť make-up ako obvykle.
Poznámka: Make-up na olejovej báze môže znížiť účinnosť produktu
Remescar vačky a tmavé kruhy.
Pre online tutoriály navštívte naše webové stránky www.remescar.com
Upozornenie
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Používajte iba tak, ako je uvedené v návode.
- Len na vonkajšie použitie.
- Vyhnite sa kontaktu so sliznicami a očami. Pri zasiahnutí očí
dôkladne prepláchnite vodou.
- Vyhnite sa prílišnému vystaveniu so slnečným žiarením.
- Ak sa objaví podráždenie alebo citlivosť na produkt
(začervenanie, bolesť, atď.), Prestaňte prípravok používať a ak
symptómy pretrvávajú po dobu dlhšiu ako 48 hodín, navštívte
lekára.
- Neodporúčame používať produkt, ak máte alergiu na niektorú z
jeho zložiek.
- Nepoužívajte na poškodenú pokožku (napr. Otvorené alebo
infikované rany, popáleniny tretieho stupňa, akné ekzém).
Používajte len na zdravú, neinfikovanú pleť.
- Používajte iba raz denne.
- Výrobok nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 4 týždne.
- Pre zabezpečenie optimálnej účinnosti, a aby ste sa vyhli
závislosti na výrobku, odporúčame pokožku pod očami po
každodennom používaní dlhšie ako 4 týždne nechať niekoľko
dní (4-5) oddýchnuť. Ak výrobok používate iba príležitostne, nie
je nutné nechávať pokožku odpočinúť.
- Nepoužívajte, ak bolo balenie poškodené
- Výrobok nie je vhodný pre tehotné alebo dojčiace ženy.
- Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 16 rokov.
- Spotrebujte do 12 mesiacov po otvorení.
- Skladujte na chladnom suchom mieste s teplotou nižšou ako 30 ° C.
Výrobca
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com
Distribútor
EURO MD, s.r.o.
Pod Beláríí 784/8
Praha 4
143 00
Ingredients:
Aqua, Magnesium Aluminum Silicate, Sodium Silicate, Butylene
Glycol, Phenoxyethanol, PEG-75 Shea Butter Glycerides, Xanthan
Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, CI 19140, CI 16035, Acetyl
Tetrapeptide-5, Acetyl Octapeptide-3.
Obsah
8 ml ℮
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Popis
Ak sa cítite unavení alebo v strese, koža pod očami môže byť naliata
a tmavá v dôsledku fyzickej, alebo mentálnej únavy. Unavený
vzhľad môže mať negatívny vplyv na vaše sebavedomie. Remescar
vačky a kruhy pod očami je efektívny krém s okamžitým účinkom,
ktorý pomáha zmierniť vačky pod očami a zlepšiť vzhľad tmavých
kruhov pod očami len jednou aplikáciou denne.
Revolučná technológia EYESYL okamžite cieli na opuchy pod očami
a tmavé kruhy vďaka unikátnej kombinácii ílových minerálov a bipeptidového komplexu, ktorá prispieva k výraznému spevneniu
pokožky, znižuje hromadenie tekutiny pod očami a znižuje aktivitu
mikro-mimických svalov. Tieto procesy pomáhajú redukovať opuch
očí a eliminujú výskyt tmavých kruhov.
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