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Minima Easy-Gel plastry z woskiem do twarzy 20szt
 

Cena: 23,62 PLN

Opis słownikowy

Działanie zmiękcza

Gramatura sztuka

Konsystencja plastry

Linie elitarne nie

Pielęgnacja
specyficzna

nie

Pojemność 20

Pora stosowania dowolnie

Producent Veet

Płeć damski

Rodzaj skóry dojrzała, młoda

Słońce nie

Typ skóry mieszana/tłusta, normalna, sucha

Opis produktu
 

Żelowa formuła z Easy-Gel:
- Opływa i aktywnie przywiera do najkrótszych włosków**, nie do skóry.
- Usuwa włoski z cebulkami, oferując Ci efekt gładkości aż do 28 dni.

Daje Ci pewność znakomitego efektu już za 1. użyciem, nawet u osób bez doświadczenia w depilacji plastrami z woskiem. Miła w
zetknięciu ze skórą żelowa konsystencja. Plaster jest przeznaczony do precyzyjnej aplikacji, wiec doskonale nadaje się do depilacji
małych i delikatnych obszarów, jak górna warga, policzki i podbródek.

**1,5 mm

Cechy:
• aż do 28 dni gładkości
• przezroczysty wosk
• wosk bezzapachowy
• testowany dermatologicznie
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• 50% mniej składników chemicznych*
*w porównaniu do plastrów z woskiem Veet Easy-Gel

Zawartość opakowania: 20 plastrów z woskiem i 4 chusteczki Perfect Finish

Sposób użycia:
Przed użyciem plastrów z woskiem Veet uważnie przeczytaj środki ostrożności zamieszczone na opakowaniu. Upewnij się, że skóra jest
całkowicie czysta i sucha przed rozpoczęciem depilacji. Możesz używać każdego plastra więcej niż raz podczas każdej sesji, aż straci
swoją przyczepność. Nie ma potrzeby pocierać plastrów dłońmi, aby je rozdzielić! Doskonałe rezultaty w 4 prostych krokach:
1. Rozdziel plaster na dwie części wzdłuż linii nacięcia i powoli odklejaj paski od siebie, używając zaokrąglonych listków.
2. Nałóż jeden plaster na skórę zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. Zaokrąglony listek musi być skierowany w kierunku wzrostu
włosów, upewnij się, że wosk dobrze przylega do skóry. Nałóż plaster na połowę obszaru nad górną wargą, potrzyj go kilka razy w
kierunku wzrostu włosów (od nosa w dół).
3. Chwyć listek. Napnij skórę. Zerwij plaster (tak szybko, jak tylko możesz!) jednym płynnym ruchem, blisko skóry.
4. Po depilacji usuń pozostałości wosku ze skóry za pomocą chusteczki Perfect Finish.

Nie wyrzucaj plastrów do toalety.
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