Használati útmutató
AROMASZAPPAN
1. Távolítsa el a csomagolást.
2. Nedvesítse be vízzel a megtisztítandó testfelületet, majd a szappant dörzsölő
mozdulatokkal habzásig használja.
3. Miután a habot alaposan eloszlatta a testrészen, vízzel mossa le. Tilos a termékek
fogyasztása. Szembe, szájba kerülés esetén bő vízzel ki kell öblíteni.
AJAKÁPOLÓ 1. Győződjön meg arról, hogy az ajkai szárazak, és teljesen rúzsoktól és
egyéb sminkektől mentes. 2. Merítse a törölköző sarkát meleg vízbe, és körkörös
mozdulatokkal óvatosan masszírozza az ajkaidat. Egy nedves, puha fogkefe szintén
alkalmas lehet. 3. Masszírozza mindaddig, amíg a száraz bőr el nem tűnik. Az ajkaknak
lágynak, nem száraznak és durvának kell lenniük. 4. Törölje szárazra az ajkait, és hidratálja
azokat a 100%-ban természetes, jól hidratáló ajakbalzsammal.
ILLATOSÍTOTT KÉZFERTŐTLENÍTŐ
Víz és szappan nélkül használható. 10-20 cm távolságról fújja a kézfejére és a tenyerére,
majd kézmosó mozdulatokkal oszlassa szét a kezén vagy hagyja megszáradni. Irritáció
esetén ne használja!
KÉZÁPOLÓ KRÉM
1. Bontsa ki a terméket.
2. Nyomjon 1-2 borsónyi mennyiségű kézápoló krémet a kézfejére.
3. Körkörös mozdulatokkal masszírozza be kézfejébe és tenyerébe a krémet.
4. Zárja vissza a terméket.
BŐRRADÍR KÉZRE
1. Bontsa ki a terméket.
2. Nyomjon 1-2 borsónyi mennyiségű bőrradírt kézfejére.
3. Körkörös mozdulatokkal dörzsölje át kézfejét és tenyerét a bőrradírral.
4. Alaposan öblítse le és törölje szárazra a kezét.
5. Zárja vissza a terméket.
TESTVAJ
1. Bontsa ki a terméket.
2. Nyomjon diónyi mennyiségű testvajat a kezébe, oszlassa el és masszírozza be bőrébe
testszerte.
3. Zárja vissza a terméket.
SZEMFESTÉKLEMOSÓ
1. Bontsa fel a terméket.
2. A sminklemosót helyezze sminkeltávolító vattakorongra/vattapamacsra, majd a
sminkeltávolítóval óvatosan törölje át a szemhéját és az arcát.
3. Ezután öblítse le vízzel az arcát.
4. Zárja vissza a terméket.
TESTPÚDER

1. Bontsa fel a terméket.
2. A testpúdert szórja a bőrére és dörzsölje be.
3. A felesleges púdert távolítsa el.
4. Zárja vissza a terméket.
Használata során magába szívja a nedvességet, frissítő és nyugtató hatású, gyengéd illatú.
Használható zuhanyzás után. Tartsa távol gyermek orrától és szájától.
SZILÁRD DEZODOR
1. Bontsa fel a terméket.
2. A balzsamot az ujjai segítségével vigye fel a hónaljára és masszírozza be.
3. Zárja vissza a terméket.
4. A frissesség érdekében a terméket tartsa a hűtőszekrényben.
FÜRDŐSÓ
1. Tegyen a forró fürdővízbe 4 kanállal a fürdősóból. Várjon 5-10 percet, amíg a fürdősó
elolvad és kifejti a hatását.
2. A melegvizes kádfürdőben 15-20 percig lazítsa el az izmait és regenerálja a testét.
ZUHANYSZIVACS
Használat előtt öblítse le a virágot, hogy rugalmas és puha legyen. Ezután vigye fel a
tusfürdőt vagy szappant a virágra vagy közvetlenül a bőrre. Használat után a virág néhány
órán belül visszanyeri alakját.
ARCOLAJ
Az optimális hatás érdekében fújja 20 cm-ről a tenyerébe vagy szivacsra, és így vigye fel az
arcára az olajat, majd masszírozza be gyengéden. Szembe, szájba ne kerüljön.
SZAKÁLLOLAJ
Az optimális hatás érdekében fújja 20 cm-ről a tenyerébe vagy közvetlenül a szakállra vagy
borostára, majd oszlassa el az olajat. Szembe, szájba ne kerüljön. A szakáll- és borosta olaj
könnyen felszívódik, segít megvédeni és erősíteni szakállat, és megakadályozni a
viszketést.
TUSFÜRDŐ
Pumpáljon diónyi mennyiséget a tenyerébe és oszlassa el a nedves testfelületén. Szembe,
szájba ne kerüljön.
EAU DE TOILETTE/TESTPERMET/PARFÜM
Az optimális hatás érdekében fújja 20 cm-ről a testfelületre dörzsölés nélkül, pl csukló belső
felületére, nyakra, fülek mögé.

