ΑΜΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ

Συνιστώμενη χρήση
Η Remescar Instant Wrinkle Corrector έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διορθώνει μέσα σε λίγα λεπτά
τις μικρές ρυτίδες που σχηματίζονται στην ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια, ανάμεσα στα
φρύδια, στο μέτωπο ή γύρω από το στόμα και τη μύτη.
Οδηγίες χρήσης
Βήμα 1: Πλύνετε το πρόσωπό σας και στεγνώστε απαλά.
Βήμα 2: Εάν χρησιμοποιείτε προϊόν ενυδάτωσης (κρέμα ημέρας ή
κρέμα ματιών), θα πρέπει πάντα να περιμένετε μέχρι να απορροφηθεί
εντελώς από την επιδερμίδα πριν εφαρμόσετε την κρέμα Remescar
Instant Wrinkle Corrector.
Βήμα 3: Πιέστε το σωληνάριο ώστε να βγει μια μικρή ποσότητα
κρέμας Remescar Instant Wrinkle Corrector στην άκρη του δακτύλου
σας. Επειδή η σύνθεσή της περιέχει υψηλή συγκέντρωση δραστικών
συστατικών, η ιδανική ποσότητα πρέπει να έχει το μέγεθος ενός κόκκου
ρυζιού όταν η περιοχή είναι μικρή και δύο κόκκων ρυζιού όταν η
περιοχή είναι μεγαλύτερη. Μικρότερη ποσότητα προϊόντος δεν επαρκεί,
ενώ μεγαλύτερη ποσότητα είναι υπερβολή, καθώς δεν θα απορροφηθεί
πλήρως από το δέρμα ή ενδέχεται να προκαλέσει ευαισθησία.
Βήμα 4: Tρίψτε την κρέμα με τους 2 δείκτες μέχρι η κρέμα να γίνει
διαφανής (5 έως 10 δευτερόλεπτα). Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή
κρέμα ανάμεσα στα δάκτυλα. Σε περίπτωση που δεν αισθάνεστε πλέον
υγρασία στα δάκτυλα, προσθέστε πάλι μία μικρή ποσότητα στην άκρη
του δακτύλου σας. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για
τη σωστή δράση της Remescar Instant Wrinkle Corrector.
Βήμα 5: Εφαρμόστε την κρέμα απαλά με το ένα δάκτυλο στις περιοχές
που εμφανίζετε ρυτίδες (στην ευαίσθητη περιοχή που περιβάλλει τα
μάτια, ανάμεσα στα φρύδια, στο μέτωπο ή γύρω από το στόμα και τη
μύτη). Απλώστε την κρέμα ομοιόμορφα με απαλές ταμποναριστές
κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί πλήρως από το δέρμα. Θα πρέπει να
αποφεύγετε να εφαρμόζετε την κρέμα πολύ κοντά στα μάτια σας, επειδή
το προϊόν απλώνει όταν θερμαίνεται ερχόμενο σε επαφή με το δέρμα.
Βήμα 6: Για θεαματικά αποτελέσματα, παραμείνετε ανέκφραστοι για
2-3 λεπτά μέχρι να απορροφηθεί και να στεγνώσει το προϊόν (ο αέρας
θα επιταχύνει τη διαδικασία). Αν εφαρμόσετε υπερβολική ποσότητα
κρέμας, αφαιρέστε το πλεονάζον προϊόν με λίγο νερό. Πλύνετε τα χέρια
σας και κλείστε το σωληνάριο μετά από τη χρήση.

στις στοιβάδες του δέρματός σας (ένα έως δύο λεπτά). Στη συνέχεια μπορείτε να εφαρμόσετε
το makeup σας ως συνήθως. Αφού εφαρμόσετε το makeup, μπορείτε να απλώσετε ένα πολύ
λεπτό στρώμα της Remescar Instant Wrinkle Corrector στις επιθυμητές περιοχές, σύμφωνα με
τις παραπάνω οδηγίες. Αν παρατηρήσετε λευκά υπολείμματα, έχετε χρησιμοποιήσει υπερβολική
ποσότητα προϊόντος ή δεν έχετε χρησιμοποιήσει ενυδατική. Απλώς αφαιρέστε τα λευκά
υπολείμματα με λίγο νερό.
Σημείωση: Το makeup με ελαιώδη υφή μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της Remescar
Instant Wrinkle Corrector.
Εάν εμφανίζετε σακούλες & μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, δοκιμάστε τη Remescar για
Σακούλες & Μαύρους Κύκλους, μία αποτελεσματική κρέμα για άμεση μείωση στις σακούλες
και τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μέσα σε μόλις λίγα λεπτά.
Εμφανίζετε επίσης χαλάρωση στα βλέφαρα; Ανακαλύψτε τη Remescar για Χαλάρωση
Βλεφάρων, μία αποκλειστική κρέμα ματιών ειδικά σχεδιασμένη για τη γρήγορη και εύκολη
ανόρθωση των βλεφάρων που εμφανίζουν χαλάρωση.
Βεβαιωθείτε πως δεν χρησιμοποιείτε την Remescar Instant Wrinkle Corrector στην ίδια περιοχή
με τη Remescar για Σακούλες & Μαύρους Κύκλους, ή τη Remescar για Χαλάρωση των Βλεφάρων,
επειδή μπορεί να δημιουργηθούν λευκά υπολείμματα ή να προκληθεί ευαισθησία.
Μπορείτε να δείτε τα εκπαιδευτικά βίντεο για την εφαρμογή στην σελίδα
www.remescar.com.
Προφυλάξεις
- Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Μόνο για εξωτερική χρήση.
- Αποφύγετε την επαφή με τους βλεννογόνους ή τα μάτια. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό σε
περίπτωση επαφής με τα μάτια.
- Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο.
- Διακόψτε τη χρήση εάν εμφανιστεί ερεθισμός ή ευαισθησία (ερυθρότητα, πόνος, κλπ.). Εάν
εμφανιστεί ερεθισμός στο δέρμα ή ευαισθησία, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε το
γιατρό σας εάν τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από 48 ώρες.
- Η χρήση του προϊόντος δε συνιστάται εάν εμφανίζετε αλλεργική αντίδραση σε κάποιο από τα
συστατικά.
- Να μη χρησιμοποιείται σε μη υγιές δέρμα (π.χ. ανοικτές ή μολυσμένες πληγές, εγκαύματα
τρίτου βαθμού, ακμή, έκζεμα). Η χρήση να γίνεται μόνο σε φυσιολογικό, υγιές, μη μολυσμένο
δέρμα.
- Η χρήση να γίνεται μόνο μία φορά την ημέρα.
- Να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν συνεχόμενα για περισσότερες από 4 εβδομάδες.
- Για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και για να αποφύγετε την εξάρτηση
στο προϊόν, συνιστάται να αφήνετε το δέρμα να ξεκουράζεται για λίγες ημέρες (4-5) έπειτα
από την καθημερινή χρήση του προϊόντος για 4 εβδομάδες. Εάν η χρήση του προϊόντος είναι
περιστασιακή, δεν απαιτείται περίοδος παύσης.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία φέρει σημεία βλάβης.
- Δε συνιστάται σε εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες.
- Δε συνιστάται σε παιδιά κάτω των 16 ετών.
- Μετά το άνοιγμα, συνιστάται η χρήση του προϊόντος εντός 12 μηνών.
- Συνιστάται η φύλαξη του προϊόντος σε δροσερό και ξηρό μέρος σε θερμοκρασία κάτω των
30°C.

Για την αφαίρεση: Καθαρίστε την περιοχή όπου έγινε η εφαρμογή με νερό και στεγνώστε απαλά.

Παρασκευαστής
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 24
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com

Σε συνδυασμό με makeup: Πρώτα εφαρμόστε τα προϊόντα της καθημερινής σειράς περιποίησής
σας (oρός ματιών, ενυδατική ημέρας, κλπ.) και αφήστε αρκετό χρόνο ώστε να διεισδύσουν

Περιεχόμενο
8 ml ℮
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Περιγραφή
Καθώς μεγαλώνουμε, το δέρμα μας χάνει την πυκνότητα και την ελαστικότητά του, εμφανίζοντας
λεπτές γραμμές, οι οποίες μπορεί να μετατραπούν σε μόνιμες ρυτίδες. Άλλοι παράγοντες, όπως
οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις όταν χαμογελάμε, μισοκλείνουμε τα μάτια, συνοφρυονόμαστε, ...
συντελούν επίσης στο σχηματισμό ρυτίδων στο πρόσωπο.
Η Remescar Instant Wrinkle Corrector είναι μία αποτελεσματική κρέμα για άμεση μείωση στις
ρυτίδες που σχηματίζονται στην ευαίσθητη περιοχή που περιβάλλει τα μάτια, ανάμεσα στα
φρύδια, στο μέτωπο ή γύρω από το στόμα και τη μύτη, με μία μόνο εφαρμογή την ημέρα.
Χάρη στην επαναστατική της τεχνολογία e-WRINK FLEX, η οποία βασίζεται σε ένα μοναδικό
συνδυασμό από εκχυλίσματα κόκκινων φυκών, μέταλλα αργίλου, φυτικά σάκχαρα και φυσικής
προέλευσης μόρια για την προστασία της επιδερμίδας από το stress, γεμίζει τις ρυτίδες
προσφέροντας άμεσα λείο δέρμα με νεανική όψη.
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INSTANT WRINKLE CORRECTOR

Description
As we grow older, our skin loses density and elasticity causing crease lines that
can turn into permanent wrinkles. Other factors, such as repeated smiling,
squinting, frowning your eyebrows, … also contribute to the formation of
facial wrinkles.
Remescar INSTANT WRINKLE CORRECTOR is an effective cream that acts instantly
on wrinkles around the delicate area of the eyes, between the eyebrows or
around the mouth and nose with only one single application per day.
Its revolutionary e-WRINK FLEX technology, based on a unique combination
of red algae extracts, clay minerals, plant sugars and natural stress-protection
molecules, fills in wrinkles, giving an instant smoother and younger looking
skin.
Intended use
Remescar Instant Wrinkle Corrector is specially designed to correct in a few
minutes, small wrinkles around the delicate area of the eyes, between the
eyebrows or around the mouth and nose.
Instructions for use

moisturizer, etc.) and allow enough time for these products to penetrate the
layers of your skin (a minute or two). Then you can apply your makeup as usual.
After you have applied your makeup you can apply a very thin layer of Remescar
Instant Wrinkle Corrector to the targeted area as instructed above. If you see a
white residue you have either used too much product or did not use moisturizer.
Simply tissue off the white residue with a bit of water.
Note: Oil-based makeup may reduce the effectiveness of Remescar Instant
Wrinkle Corrector.
If you suffer from eye bags & dark circles, try Remescar Eye Bags & Dark Circles,
an instant and effective cream which helps to diminish eye bags and the
appearance of dark circles in just a few minutes. Do you also suffer from sagging
eyelids? Discover Remescar Sagging Eyelids, an exclusive eye cream specially
designed to quickly and easily lift sagging eyelids.
Make sure to not use Remescar Instant Wrinkle Corrector with Remescar Eye
Bags & Dark Circles or Remescar Sagging Eyelids on the same skin area, as this
could give some white residue or cause sensitivity.
Please also check our online tutorials on www.remescar.com

Step 2: If you are using a moisturizer (day cream or eye
cream), always allow time for your moisturizer to be
fully absorbed before applying Remescar Instant Wrinkle
Corrector.

Precautions
- Keep out of reach of children.
- Must only be used as directed.
- For external use only.
- Avoid contact with mucous membranes or the eyes. Rinse thoroughly with
water in the event of contact with the eyes.
- Avoid excessive sun exposure.
- Discontinue use if irritation or sensitization (redness, pain, etc.) occurs. If skin
irritation or sensitization occurs, discontinue use and consult your physician if
the symptoms persist for more than 48h.
- Use of the product is inadvisable if you have allergic reactions to one of the
ingredients.
- Do not use on damaged skin (e.g. open or infected wounds, third degree
burns, acne, eczema). Only use on normal healthy, non-infected skin.
- Only use once a day.
- Do not use the product continuously for more than 4 weeks.
- To ensure optimal performance and to avoid dependence on the product, it
is advised to allow the skin to rest a few days (4-5) after using the product
daily for 4 weeks. In case of occasional use of the product there is no need for
a resting period.
- Do not use if the packaging has been damaged.
- Not recommended for pregnant or breastfeeding women.
- Not recommended for children under the age of 16.
- Once opened, it’s advised to use the product within 12 months.
- It’s advisable to store the product in a cool dry place below 30°C.

Step 3: Squeeze out a small amount of Remescar Instant
Wrinkle Corrector on your fingertip. As it is a highly
concentrated formula with active ingredients, you should
aim for the size of a grain of rice for a small area and 2
grains of rice if the area is larger. Any less will not be
enough, and any more is generally too much and won’t
fully absorb into the skin or could cause sensitivity.
Step 4: Rub the cream between your 2 index fingers until
the cream becomes colorless (5 to 10 seconds). Make sure
there is still enough cream between the fingers. In case it
doesn’t feel wet anymore, take a small amount on your
fingertip again. This is one of the key factors to make
Remescar Instant Wrinkle Corrector work correctly.
Step 5: Gently apply the cream with one finger, on the
area where you have wrinkles (around the delicate area of
the eyes, between the eyebrows or around the mouth and
nose). Blend in using a light gentle tapping motion until
the cream completely absorbs into the skin. You should
avoid using the cream too close to your eye because the
product will spread when it warms up with your body
temperature.
Step 6: Remain expressionless for 2-3 minutes while
the product dries to achieve dramatic results (fanning
will accelerate the process). Simply tissue off the excess
of cream with a bit of water if too much cream is applied.
Wash hands and close the tube after use.
To Remove: Cleanse applied area with water and pat dry.
In combination with makeup: First, apply your usual products (eye serum, daily

192066RSW_IFU_GR_IGP.indd 2

Manufacturer
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 24
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com
Contains
8 ml ℮

192066 RSW-500-0036 REV0 OCT2019

Step 1: Wash your face gently and pat dry.
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