VÍČKA
EYEPOKLESLÁ
BAGS & DARK
CIRCLES
Zamýšlené použití
Remescar na pokleslá víčka je oční krém vyvinutý k rychlému a
jednoduchému pozvednutí pokleslých očních víček.

Poznámka: Používejte pouze práškové oční stíny; jiné typy očních stínů
snižují účinnost krému Remescar na pokleslá víčka. Make-up na olejové
bázi může také snižovat účinnost krému Remescar na pokleslá víčka.

Návod k použití

Podívejte se prosím na naše on-line návody na adrese
www.remescar.com.

Krok 2: Používáte-li hydratační prostředky (denní
krém nebo oční krém), počkejte před nanesením
krému Remescar na pokleslá víčka, než se zcela
vstřebají.
Krok 3: Na špičku prstu si vymáčkněte malé
množství krému Remescar na pokleslá víčka.
Množství by mělo odpovídat velikosti rýžového
zrna; menší množství nebude stačit a větší už je
příliš a mohlo by dojít k tomu, že se zcela nevstřebá
do pokožky nebo způsobí přecitlivělost.
Krok 4: Mněte krém mezi ukazováky, dokud
nezprůhlední (5 až 10 vteřin). Ujistěte se, že máte
mezi prsty krému stále dostatek. Pokud už mezi
prsty necítíte vlhkost, znovu si na špičku prstu
naneste malé množství krému. Tento krok je pro
správné působení krému Remescar na pokleslá
víčka zásadní.
Krok 5: Jemně krém špičkou prstu naneste přímo
do záhybu horního víčka; krém nanášejte v záhybu
oka a podél něj směrem od vnitřního koutku k
vnějšímu. V případě potřeby krém rozetřete i výše
směrem k obočí. Krém byste neměla nanášet na
pohyblivou část horního víčka ani příliš blízko oku,
protože se po zahřátí na vaši tělesnou teplotu dál
rozšíří.
Krok 6: Abyste dosáhla skutečně výrazných
výsledků, nehýbejte 3-4 minuty po nanesení
obličejem ani svaly, dokud krém nezaschne
(ovívání může proces urychlit). Pokud jste
krému nanesla příliš mnoho, jednoduše setřete
přebytečné množství navlhčeným ubrouskem. Po
použití si umyjte ruce a zavřete tubu s krémem.
Jak krém odstranit: Místo, na které jste krém
nanesla, omyjte vodou a poklepáváním ručníku
vysušte.
Použití pod make-upem: Nejdříve naneste na pokožku produkty, které
běžně používáte (oční sérum, denní krém apod.) a minutu až dvě
počkejte, než se vstřebají do pokožky. Poté můžete na problematickou
oblast nanést tenkou vrstvu krému Remescar na pokleslá víčka podle
návodu výše. Pokud se na pokožce tvoří bílá stopa, je to pravděpodobně
tím, že jste nanesla příliš mnoho produktu nebo jste předtím
nepoužila hydratační krém. Bílou stopu jednoduše setřete navlhčeným
ubrouskem. Jakmile krém zaschne, naneste make-up tak jako obvykle.
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Upozornění
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte pouze tak, jak je uvedeno v návodu.
- Pouze pro vnější použití.
- Zabraňte kontaktu se sliznicí a očima. V případě, že se přípravek
dostane do očí, důkladně jej vypláchněte vodou.
- Vyhněte se nadměrnému vystavení slunci.
- Pocítíte-li podráždění nebo senzibilizaci (zarudnutí, bolest apod.),
přestaňte výrobek používat a v případě, že příznaky nezmizí do
48 hodin, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.
- Nepoužívejte v případě alergie na některou ze složek přípravku.
- Nepoužívejte na poškozenou pokožku (např. otevřené nebo
zanícené rány, popáleniny třetího stupně, akné, ekzém). Nanášejte
pouze na zdravou a nezanícenou pokožku.
- Výrobek používejte pouze jednou denně.
- Nepoužívejte výrobek nepřetržitě po dobu delší než 4 týdny.
- Abyste zajistila co nejlepší výsledky a zabránila závislosti na tomto
přípravku, doporučujeme nechat pokožku po soustavném užívání
po dobu 4 týdnů pár dní (4-5) odpočinout. Pokud výrobek používáte
pouze příležitostně, není třeba tyto pauzy dodržovat.
- Pokud má výrobek poškozený obal, nepoužívejte ho.
- Nedoporučuje se těhotným a kojícím ženám.
- Nedoporučuje se dětem mladším 16 let.
- Otevřený výrobek spotřebujte do 12 měsíců.
- Skladujte na chladném (do 30 °C) a suchém místě.

Výrobce
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com
Distributor
Mark Distri, spol. s.r.o./EURO MD, s.r.o.
Pod Belárií 784/2
Praha 4
143 00
Složení:
Aqua, Glycerin, Lithium Magnesium Sodium Silicate, Sodium Silicate,
Acrylates Copolymer, Meadowfoam Estolide, Phenoxyethanol, Albizia
Julibrissin Bark Extract, Maris Aqua, PEG-75 Shea Butter Glycerides,
Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, VP/Polycarbamyl Polyglycol Ester,
Hydrolyzed Sesame Protein PG-Propyl Methylsilanediol, Hydrolyzed
Algin, Sucrose, Sodium Benzoate, Darutoside, CI 16035, CI 19140.

Obsah
8 ml ℮
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Krok 1: Jemně si omyjte obličej a vysušte
poklepáváním ručníkem.
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POKLESNUTÉ
EYE
BAGS & DARKVIEČKA
CIRCLES

Návod na použitie
Krok 1: Jemne si umyte tvár a
pomocou poklepávania uterákom ju vysušte.
Krok 2: Ak používate hydratačné prostriedky
(denný krém alebo nočný krém), pred nanesením
krému Remescar na poklesnuté viečka počkajte,
kým sa úplne vstrebú.
Krok 3: Na špičku prsta si vytlačte malé množstvo
krému Remescar na poklesnuté viečka. Množstvo
by malo zodpovedať veľkosti ryžového zrna;
menšie množstvo nebude stačiť a pri väčšom
množstve by mohlo dôjsť k tomu, že sa nevstrebe
do pokožky úplne alebo spôsobí precitlivenosť.
Krok 4: Krém trite medzi prstami dovtedy, kým
nespriesvitnie (5 až 10 sekúnd). Uistite sa, že medzi
prstami máte stále dostatočné množstvo krému.
Ak už medzi prstami necítite vlhkosť, znovu si na
špičku prsta naneste malé množstvo krému. Tento
krok je pre správne pôsobenie krému Remescar na
poklesnuté viečka zásadný.
Krok 5: Krém špičkou prsta jemne naneste priamo
do záhybu horného viečka; krém nanášajte v
záhybe oka a pozdĺž neho smerom od vnútorného
kútika k vonkajšiemu. V prípade potreby krém
rozotrite aj vyššie smerom k obočiu. Krém by ste
nemali nanášať na pohyblivú časť horného viečka
ani príliš blízko oka, pretože po zahriatí na vašu
telesnú teplotu sa ďalej rozšíri.
Krok 6: Aby ste dosiahli skutočne výrazné
výsledky, po nanesení krému nehýbte tvárou
ani svalmi 3-4 minúty dovtedy, kým krém
zaschne (ovievanie môže proces urýchliť). Ak ste
naniesli príliš mnoho krému, jednoducho zotrite
prebytočné množstvo navlhčeným obrúskom. Po
použití si umyte ruky a zavrite tubu s krémom.
Ako krém odstrániť: Miesto, na ktoré ste krém
naniesli, umyte vodou a vysušte ho pomocou
poklepávania uterákom.
Použitie pod make-up: Najskôr na pokožku naneste produkty, ktoré
bežne používate (očné sérum, denný krém a pod.) a minútu až dve
počkajte, kým sa vstrebú do pokožky. Potom môžete na problematickú
oblasť podľa návodu uvedeného vyššie naniesť tenkú vrstvu krému
Remescar na poklesnuté viečka. Ak je po nanesení krému na pokožke
vidno bielu stopu, je to preto, že ste ho použili příliš veľa alebo
ste nepoužili hydratačný krém. Bielu stopu jednoducho zotriete
navlhčeným obrúskom. Keď krém zaschne, naneste make-up tak ako
obvykle.
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Poznámka: Používajte len práškové očné tiene; iné typy očných tieňov
znižujú účinnosť krému Remescar na poklesnuté viečka. Make-up
na olejovej báze môže tiež znižovať účinnosť krému Remescar na
poklesnuté viečka.
Pozrite sa prosím na naše on-line návody
na adrese www.remescar.com.
Upozornenie
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Používajte len tak, ako je uvedené v návode.
- Len na vonkajšie použitie.
- Zabráňte kontaktu so sliznicou a očami. V prípade, že sa prípravok
dostane do očí, dôkladne ho vypláchnite vodou.
- Vyhnite sa nadmernému vystaveniu slnečnému žiareniu.
- Ak pocítite podráždenie alebo senzibilizáciu (začervenanie, bolesť
a pod.), výrobok prestaňte používať a v prípade, že príznaky
nezmiznú do 48 hodín, kontaktujte svojho ošetrujúceho lékara.
- Nepoužívajte v prípade alergie na niektorú zo zložiek prípravku.
- Nepoužívajte na poškodenú pokožku (napr. otvorené a zapálené
rany, popáleniny tretieho stupňa, akné, ekzém). Nanášajte len na
zdravú a nezapálenú pokožku.
- Výrobok používajte len raz denne.
- Výrobok nepoužívajte nepretržite po dobu dlhšiu než 4 týždne.
- Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky a zabránili závislosti na tomto
prípravku, po sústavnom používaní trvajúcom 4 týždne odporúčame
nechať pokožku na pár dní (4-5) oddýchnuť. Ak výrobok používate
len príležitostne, nie je potrebné tieto pauzy dodržiavať.
- Ak má výrobok poškodený obal, nepoužívajte ho.
- Neodporúča sa tehotným a dojčiacim ženám.
- Neodporúča sa deťom mladším než 16 rokov.
- Otvorený výrobok spotrebujte do 12 mesiacov.
- Skladujte na chladnom (do 30 °C) a suchom mieste.

Výrobce
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com
Distributor
Mark Distri, spol. s.r.o./EURO MD, s.r.o.
Pod Belárií 784/2
Praha 4
143 00
Zloženie:
Aqua, Glycerin, Lithium Magnesium Sodium Silicate, Sodium Silicate,
Acrylates Copolymer, Meadowfoam Estolide, Phenoxyethanol, Albizia
Julibrissin Bark Extract, Maris Aqua, PEG-75 Shea Butter Glycerides,
Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, VP/Polycarbamyl Polyglycol Ester,
Hydrolyzed Sesame Protein PG-Propyl Methylsilanediol, Hydrolyzed
Algin, Sucrose, Sodium Benzoate, Darutoside, CI 16035, CI 19140.

Obsah
8 ml ℮
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Použitie
Remescar na poklesnuté viečka je očný krém vyvinutý na rýchle a
jednoduché nadvihnutie poklesnutých očných viečok.
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