Zmanjša pojav vraščenih
dlakic in bulic, ki se
pojavijo po depilaciji ali
britju
TM

Ingrow Go
je losion proti
vraščenim dlakam in je primeren
za bikini predel, pazduhe, noge,
hrbet in moške brade. Ingrow
TM
Go vsebuje učinkovito formulo,
ki odstrani vraščene dlake na
površini kože in preprečuje
njihovo ponovno vraščanje.

NAVODILA ZA UPORABO:
Izdelek nanesite na vatirano
blazinico in namažite na kožo,
kjer je vraščena dlaka. Izdelek
uporabljate zjutraj in zvečer
dokler se stanje kože ne
izboljša. Če izdelek uporabljate
3 dni pred depilacijo/britjem
boste
zmanjšali
možnost
vraščanja dlak. Ne nanašajte ga
na razdraženo kožo takoj po
depilaciji.
OPOZORILO: Shranjujte izven
dosega
otrok.
Izdelka
ne
uporabljajte, če ste alergični na
aspirin. Pred uporabo izdelek
preizkusite na mahnem delu kože
in počakajte 24 ur. Če pride do
alergijske reakcije izdelka ne
uporabite. Pazite, da izdelek ne
pride v stik z očmi, usti ali vneto,
od sonca opečeno ali razpokano
kožo. Če pride izdelek v stik z
očmi, dobro sperite z vodo. Če se
vzdraženje nadaljuje, poiščite
zdravniško pomoč. Izdelek je
namenjen le zunanji uporabi.
Izdelek hranite pri temperaturi
pod 30˚C. Sestavine so označene
na embalaži. Vnetljiva tekočina.

Distributer za Slovenijo:
MEDICOPHARMACIA, d.o.o.,
Verovškova 72, 1000 Ljubljana
Info@medicoph.com

Artikel: 102060
EAN: 9325740003700

Za lepo kožo brez
pomanjkljivosti
moramo začeti na
začetku…
Skin DoctorsTM sredstvo za
čiščenje obraza Accelerating
Cleanser je zasnovano posebej za
to, da vašo kožo pripravi na
optimalno delovanje izdelkov Skin
TM
Doctors , s čimer boste dosegli
vidnejše rezultate. Vašo kožo
globinsko očisti in odstrani mrtve
kožne celice, hkrati pa je dovolj
nežen, da ga lahko uporabljate
vsak dan.
NAVODILA ZA UPORABO: Obraz
in vrat navlažite s toplo vodo.
Nanju s krožnimi gibi nanesite
sredstvo za čiščenje obraza v
smeri proti navzgor. Izogibajte se
predelu oči in ust. Sperite s
hladno vodo. Izdelek uporabite
dvakrat dnevno, zjutraj in zvečer.
OPOZORILO: Izdelek ne sme priti
v stik z očmi. V primeru stika z
očmi nemudoma temeljito izprite
s čisto vodo. Izdelke vsebuje alfa
hidroksi
kisline,
ki
lahko
povzročijo večjo občutljivost na
sonce. Pred uporabo izdelek
preizkusite na mahnem delu kože
in počakajte 24 ur. Če pride do
alergijske reakcije izdelka ne
uporabite. Pazite, da izdelek ne
pride v stik z očmi, usti ali vneto,
od sonca opečeno ali razpokano
kožo. Izdelek je namenjen le
zunanji uporabi. Shranjujte izven
dosega otrok. Sestavine so
označene na embalaži.

Distributer za Slovenijo:
MEDICOPHARMACIA, d.o.o.,
Verovškova 72, 1000 Ljubljana
skin.doctors@medicoph.com

Artikel: 102065
EAN: 9325740021285

V samo 5. minutah do
mladostnejšega videza. In to brez
lepotnih operacij.
Nanesite Instant FaceliftTM in
opazujte, kako se bodo povešeni deli
vidno napeli,
gube zgladile in
učvrstile, vaša koža pa obnovljena in
vidno mlajša.
Instant FaceliftTM je kozmetično
sredstvo, ki s takojšnjim učinkom
zgladi, učvrsti in oblikuje kožno tkivo.
Z
združitvijo
treh
visoko
specializiranih
tehnologij
za
napenjanje in učvrstitev kože izdelke
oblikuje učvrstitveno podlago, ki
ohranja kožo napeto in zmanjšuje
videz drobnih in večjih gub.
NAVODILA ZA UPORABO: Po
čiščenju obraza nanesite majhno
količino izdelka na konice prstov ter
jo s krožnimi gibi nanesite na obraz v
smeri navzgor. Počakajte nekaj
minut in opazili boste učinek.
Nanesite ga zjutraj in vaša koža bo
videti mlajša in sijoča ves dan. Pred
večerjo ali zabavo pa osvežite svoj
obraz.
OPOZORILO: Pred uporabo izdelek
preizkusite na mahnem delu kože in
počakajte 24 ur. Če pride do
alergijske reakcije izdelka ne
uporabite. Izogibajte se stiku z očmi,
usti ali vneto, od sonca opečeno ali
razpokano kožo. Izdelek je namenjen
le zunanji uporabi. Shranjujte izven
dosega
otrok.
Shranjujte
pri
temperaturi pod 30˚C. Sestavine so
označene na embalaži.
Distributer za Slovenijo:
MEDICOPHARMACIA, d.o.o.,
Verovškova 72, 1000 Ljubljana
Info@medicoph.com

Artikel: 102066
EAN: 9325740021322

RelaxadermTM Advance
krema z dvojnim učinkom
glajenja izraznih gub.
Brez uporabe injekcij!
Edinstvena kombinacija 2 aktivnih
sestavin imenovanih Dermatox-63
in hialuronske kisline vidno
zmanjšuje izrazne linije. Poskrbi za
sprostitev izraza, saj deluje na
mišice, ki so odgovorne za izrazne
linije in gube. Gube od znotraj
zapolni s hialuronsko kislino. V 28
dneh zmanjša gube do 63%.
NAVODILA
ZA
UPORABO:
Nanesite ga na kožo dvakrat
dnevno, zjutraj in zvečer.
Nasvet: Za boljši učinek pred
uporabo kožo očistite s čistilnim
sredstvom Accelerating Cleanser.
OPOZORILO:
Pred
uporabo
izdelek preizkusite na mahnem
delu kože in počakajte 24 ur. Če
pride do alergijske reakcije izdelka
ne uporabite. Izogibajte se stiku z
očmi, usti ali vneto, od sonca
opečeno ali razpokano kožo.
Izdelek je namenjen le zunanji
uporabi. Shranjujte izven dosega
otrok. Shranjujte pri temperaturi
pod 30˚C. Sestavine so označene na
embalaži.
Distributer za Slovenijo:
MEDICOPHARMACIA, d.o.o.,
Verovškova 72, 1000 Ljubljana
skin.doctors@medicoph.com

Artikel: 102069
EAN: 9325740022626

Zit ZapperTM opazno
zmanjša pojav
mozoljev in odpravi
neželeno rdečico.
Zdaj je konec z
večdnevnim čakanjem,
da mozolji izginejo. Zit
ZapperTM je novo
sredstvo s hitrim
delovanjem, ki očisti
prizadeto mesto in
odpravi neželene
mozolje, takoj ko se
pojavijo. Vaša koža je
čista in naravna.
NAVODILA ZA
UPORABO: Nanesite na
prizadeto mesto zvečer
pred spanjem in zjutraj.

OPOZORILO:
Pred
uporabo
izdelek
preizkusite na mahnem
delu kože in počakajte 24
ur. Če pride do alergijske
reakcije
izdelka
ne
uporabite. Izogibajte se
stiku z očmi, usti ali
vneto, od sonca opečeno
ali razpokano kožo.
Izdelek je namenjen le
zunanji uporabi. Izdelek
je primeren za vse tipe
kože. Shranjujte izven
dosega otrok. Shranjujte
pri temperaturi pod
30˚C.
Sestavine
so
označene na embalaži.
Distributer za Slovenijo:
MEDICOPHARMACIA,
d.o.o., Verovškova 72,
1000 Ljubljana

Artikel: 102064
EAN: 9325740001829

V samo nekaj minutah zmanjša videz gub,
vrečk, zabuhlosti in starostnih gub pod vašimi
očmi!

Artikel: 102062

TM

Instant Eyelift je neverjetni serum, ki ga priporočajo
vrhunski umetniki ličenja. Nudi takojšnje rezultate, ki
trajajo do 8 ur.
NAVODILA ZA UPORABO:
1. Odstranite ličila in očistite kožo
2. Pred uporabo močno pretresite stekleničko
3. Serum nanesite s polkrožnimi gibi v tankem sloju pod
očmi. Začnite v notranjem predelu pod očmi in vlecite
prst v zunanjo smer proti lasišču.
4. Po nanosu umirite svoj obraz in ne premikajte
obraznih mišic s smejanjem ali govorjenjem. Po 2-3
minutah boste začutili,, kako se vam koža napenja.
Po nanosu seruma se lahko naličite, vendar pazite, da ne
drgnete po predelu, ki ste ga namazali s serumom.
Instant Eyelift TM lahko med sušenjem pusti sledi bele
barve, zato je včasih celo priporočljivo, da se prekrije z
ličili.
OPOZORILO: Pred uporabo izdelek preizkusite na
mahnem delu kože in počakajte 24 ur. Če pride do
alergijske reakcije izdelka ne uporabite. Izogibajte se
stiku z očmi, usti ali vneto, od sonca opečeno ali
razpokano kožo. Izdelek je namenjen le zunanji uporabi.
Izdelek je primeren za vse tipe kože. Shranjujte izven
dosega otrok. Shranjujte pri temperaturi pod 30˚C.
Sestavine so označene na embalaži
Distributer za Slovenijo:
MEDICOPHARMACIA, d.o.o., Verovškova 72,
1000 Ljubljana
Info@medicoph.com

EAN: 9325740005902

Zdaj lahko le v nekaj pičlih tednih ublažite
videz zabuhlosti pod očmi!
S kremo EyetuckTM bo koža pod vašimi očmi posatla bolj
gladka in napeta.
EyetuckTM vsebuje vrsto naravnih snovi za obnovitev
kože. Marelično olje in karitejevo maslo še posebej
pripomoreta pri negi in zaščiti občutljivih predelov pod
očmi.

Artikel: 102073
EAN: 9325740003205

NAVODILA ZA UPORABO:
1. Obraz si temeljito umijte in delno osušite.
2. Majhno količino nanesite na predel pod očmi.
Rezultati bodo vidni že v nekaj tednih. Kremo lahko
uporabljajo tudi moški.
OPOZORILO: Pred uporabo izdelek preizkusite na
mahnem delu kože in počakajte 24 ur. Če pride do
alergijske reakcije izdelka ne uporabite. Izogibajte se
stiku z očmi, usti ali vneto, od sonca opečeno ali
razpokano kožo. Izdelek je namenjen le zunanji uporabi.
Izdelek je primeren za vse tipe kože. Shranjujte izven
dosega otrok. Shranjujte pri temperaturi pod 30˚C.
Sestavine so označene na embalaži.
Distributer za Slovenijo:
MEDICOPHARMACIA, d.o.o., Verovškova 72,
1000 Ljubljana
Skin.doctors@medicoph.com

Napredna formula, ki vidno zmanjša temne
podočnjake!
Zaradi temnih kolobarjev ste lahko videti utrujeno, kot
da bi bili pod stresom, bolni ali že v letih.
Krema EyecircleTM vsebuje HaloxylTM, ki pomaga
odpraviti temne podočnjake. Temni podočnjaki in z
njimi povezan nezdrav videz, so se pri 70% žensk
zmanjšali že v nekaj tednih (dokazano na podlagi
znanstvene raziskave).
NAVODILA ZA UPORABO:
Kremo nanesite in vtrite neposredno na predel pod
očmi tako, da začnete na notranji strani očesa.
Za najboljši učinek kremo nanesite dvakrat na dan,
zjutraj in zvečer.
Rezultati bodo vidni že v nekaj tednih. Kremo lakho
uporabljajo tudi moški.
OPOZORILO: Pred uporabo izdelek preizkusite na
mahnem delu kože in počakajte 24 ur. Če pride do
alergijske reakcije izdelka ne uporabite. Izogibajte se
stiku z očmi, usti ali vneto, od sonca opečeno ali
razpokano kožo. Izdelek je namenjen le zunanji uporabi.
Izdelek je primeren za vse tipe kože. Shranjujte izven
dosega otrok. Shranjujte pri temperaturi pod 30˚C.
Sestavine so označene na embalaži.
Distributer za Slovenijo:
MEDICOPHARMACIA, d.o.o., Verovškova 72,
1000 Ljubljana
Skin.doctors@medicoph.com

Artikel: 102074
EAN: 9325740002345

Set vsebuje:
TM
2x 100 ml depilacijska krema Hair No More , ki hitro
in neboleče odstrani neželene dlačice
1x 120 ml sprej Hair No MoreTM, ki ob redni uporabi
upočasni ponovno rast dlak!
PREIZKUS: Pred uporabo sistema Hair No More PackTM
naredite preizkus na svoji koži tako, da na majhen predel
nanesete kremo, nato sprej. Če v 24-urah na koži ne opazite
nikakršne alergijske reakcije, nadaljujte z uporabo.
PREISKUS NA OBRAZU: Pri uporabi na obrazu bodite
posebej previdni. Naredite preizkus na majhnem delu obraza
(2x2cm) in počakajte 24 ur. Če ni alergijske reakcije, lahko
nadaljujete z uporabo.
NAVODILA ZA UPORABO:
1. KORAK: uporaba depilacijske kreme: bodite natančni in
čas uporabe vedno merite z uro. Pazite, da se krema ne
posuši.
 Pred nanosom kreme poskrbite, da je koža čista in
popolnoma suha.
 S priloženo lopatico enakomerno nanesite debelo plast
kreme na neželene dlake; kreme ne vtirajte
 Kremo pustite delovati 2-3 min (obraz) ali 4-5 min
(telo) in nato z lopatico odstranite kremo na majhnem
delu kože. Če pri tem dlake enostavno odstranite, je
krema delovala dovolj dolgo. Nekatere dlake so
trdovratnejše, tako da morate počakati še 1-3 minute.
Kreme ne pustite delovati dalj kot 5 min na obrazu in 8
minut na telesu.
 Ko dlake odstranite, preostalo kremo takoj sperite s
čisto hladno vodo in obrišite z mehko krpo.
 24 ur po odstranjevanju dlak ne uporabljajte mila ali
drugih astringentnih tonikov, sredstev proti znojenju ali
parfumov.
 Po uporabi kremo ponovno zaprite.
2. KORAK: uporaba spreja za upočasnitev rasti dlak.
 Ko se po depijaciji koža posuši, nanjo razspršite tanko
plast spreja.
 Pazite, da sprej nanesete na celo območje in ga nato z
masiranjem nežno vtirajte v kožo dokler se popolnoma
ne vpije.
 Pri nanosu na občutljivo kožo (tj. v bližini oči ali ust)
sprej nanesite na kos vatirne blazinice in ga nato vtrite
na želeno mesto.
 Za zaviranje rast dlačic sprej uporabljajte prvi teden 1x
tedensko, nato pa 2-4x na teden.
 Pri gostejših in temnejših dlakah priporočamo
pogostejšo uporabo.
OPOMBA: Po prvi uporabi dlak najverjetneje ne boste
dokončno odstranili. Zaviranje rast dlačic je postopen
proces, zato bodo najboljši rezultati morda zahtevali
večkratno in večmesečno uporabo.
OPOZORILO: Pazite, da ne pride v stik z očmi. Če pride, takoj
sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Vsebuje
tioglikolat. Upoštevajte navodila. Shranjujte izven dosega
otrok. Izogibajte se stiku z očmi, usti ali vneto, od sonca
opečeno ali razpokano kožo. Izdelek je namenjen le zunanji
uporabi. Shranjujte pri temperaturi pod 30˚C. Sestavine so
označene na embalaži.
Distributer za Slovenijo:
MEDICOPHARMACIA, d.o.o., Verovškova 72, 1000 Ljubljana
Skin.doctors@medicoph.com

Artikel: 102095
EAN: 9325740000303

Zmanjša vidnost pajkastih žilic v nekaj tednih!
TM

Vein Away Plus omogoča neboleč način zmanjševanja vidnih pajkastioh žilic na telesu.
Pajkaste žilice so majhne in tanke vene tik pod površino kože. Opazite jih lahko kot skupek
žilic, ki se širijo iz temnega žarišča na koži, se vejasto prepletajo ali potekajo kot tanke
ločene črte. Rezultati bodo vidni že v 6-tednih.

Artikel: 102067
EAN: 9325740021353

NAVODILA ZA UPORABO:
Izdelek vtrite na želeno mesto dvakrat dnevno. Za boljše rezultate nanesite Vein Away
TM
Plus na kožo po vroči prhi ali kopeli, ko so pore odprte in tako absorbirajo večjo količino
preparata.
OPOZORILO: Pred uporabo izdelek preizkusite na mahnem delu kože in počakajte 24 ur. Če
pride do alergijske reakcije izdelka ne uporabite, prizadeto mesto pa takoj sperite z mrzlo
vodo. Izogibajte se stiku z očmi, usti ali vneto, od sonca opečeno ali razpokano kožo. Izdelek
je namenjen le zunanji uporabi. Shranjujte izven dosega otrok. Izdelek ni primeren za
nosečnice in doječe matere. Shranjujte pri temperaturi pod 30˚C. Sestavine so označene na
embalaži.
Distributer za Slovenijo:
MEDICOPHARMACIA, d.o.o., Verovškova 72, 1000 Ljubljana; skin.doctors@medicoph.com

RelaxadermTM je najboljša alternativa za sproščanje obraznih mišic in
glajenje izraznih gub brez uporabe injekcij. Sproščujoči učinek kožo
razbremeni in ji omogoči čas za okrevanje. Zgladi izgled gub do 50% v
samo 30. dneh.
Aktivna sestavina ArgirelineTM deluje tako, da sprosti obrazne mišice in tako
celotnemu obrazu daje bolj mladostni videz. Deluje tako, da sprosti mišice in
koža ne več obremenjena zaradi nenehnega gubanja.

Artikel: 102061
EAN: 9325740000433

NAVODILA ZA UPORABO:
Za optimalne rezultate nanašajte kremo prvih 30 dni 2x na dan (zjutraj in
zvečer) na večje in manjše gube, nato pa enkrat na dan da boste vzdrževali
svoj mladostni videz. Po nanosu počakajte 10 minut nato pa po potrebi
nanesite svojo običajno vlažilno kremo za obraz.
OPOZORILO: Pred uporabo izdelek preizkusite na mahnem delu kože in
počakajte 24 ur. Če pride do alergijske reakcije izdelka ne uporabite,.
Izogibajte se stiku z očmi, usti ali vneto, od sonca opečeno ali razpokano
kožo. Izdelek je namenjen le zunanji uporabi. Shranjujte izven dosega otrok.
Shranjujte pri temperaturi pod 30˚C. Sestavine so označene na embalaži.
Distributer za Slovenijo:
MEDICOPHARMACIA, d.o.o., Verovškova 72, 1000 Ljubljana;
skin.doctors@medicoph.com

Antarctilyne Plump 3TM je primeren za kožo, ki izgublja svojo
mladostno elastičnost. Ima trojni učinek napenjanja kože!
Antarctilyne Plump3TM prepreči razkrajanje kolagena in ohrani mladosten
videz kože. Vsebuje kombinacijo aktivnih peptidov in proteinov s trojnim
učinkom delovanja. Glavna lastnost kreme je, da poveča, ohrani in zaščiti
kolagen – ima tri učinke v enem. Krema je primerna od 25. leta dalje. Aktivna
sestavina TrylagenTM je aktivni peptid, ki izboljša čvrstost kolagena, uravnava
njegovo koncentracijo in preprečuje njegovo propadanje. Trylagen zaščiti
kolagen pred škodljivimi encimi in tako koži povrne mladosten sijaj. Rezultati
testa in vitro so pokazali, da aktivna sestavina TrylagenTM, s trojnim učinkom
zagotovi 3x večjo količino kolagena že v 7. dneh!
NAVODILA ZA UPORABO: Kremo nanesite 2x na dan (zjutraj in zvečer).
Rezultati bodo vidni v 2-6 tednih.
OPOZORILO: Pred uporabo izdelek preizkusite na mahnem delu kože in
počakajte 24 ur. Če pride do alergijske reakcije izdelka ne uporabite,.
Izogibajte se stiku z očmi, usti ali vneto, od sonca opečeno ali razpokano
kožo. Izdelek je namenjen le zunanji uporabi. Shranjujte izven dosega otrok.
Shranjujte pri temperaturi pod 30˚C. Sestavine so označene na embalaži.
Distributer za Slovenijo:
MEDICOPHARMACIA, d.o.o., Verovškova 72, 1000 Ljubljana;
skin.doctors@medicoph.com

Artikel: 102105
EAN: 9325740000815

Capillary Clear
obrazu!

TM

že v nekaj tednih zmanjša videz počenih kapilar na

Capillary ClearTM je novo sredstvo za nežno in hitro odstranjevanje počenih
kapilar na površini obraza.
NAVODILA ZA UPORABO: Kremo nanesite na želen del obraza 2x na dan
(zjutraj in zvečer). Za boljše rezultate nanesite kremo na kožo po vroči prhi
ali kopeli, ko so pore odprte in tako absorbirajo večjo količino preparata.

Artikel: 102068
EAN: 9325740021377

OPOZORILO: Pred uporabo izdelek preizkusite na mahnem delu kože in
počakajte 24 ur. Če pride do alergijske reakcije izdelka ne uporabite,.
Izogibajte se stiku z očmi, usti ali vneto, od sonca opečeno ali razpokano
kožo. Izdelek je namenjen le zunanji uporabi. Shranjujte izven dosega otrok.
Shranjujte pri temperaturi pod 30˚C. Sestavine so označene na embalaži.
OPOZORILO ZA UPORABO MED SONČENJEM: izdelek vsebuje alfahidroksi
kislino, ki lahko povzroči povišano občutljivost na sonce in zato večjo
možnost sončnih opeklin. V času uporabe in en teden po uporabi
priporočamo kremo za sončenje, zaščitno obleko in manjšo izpostavljenost
soncu.
Distributer za Slovenijo:
MEDICOPHARMACIA, d.o.o., Verovškova 72, 1000 Ljubljana;
skin.doctors@medicoph.com

SD WhiteTM izboljša pigmentacijo vaše kože ter zagotavlja svetlo in
enakomerno obarvano polt.
SD WhiteTM zagotavlja svetlejšo in enakomerno obarvano polt ter vidno
zmanjša pigmentacijo kožnih znamenj, madežev in pegic. Hkrati ohranja
kožo čvrsto in navlaženo ter zavira njeno staranje.
NAVODILA ZA UPORABO: Majhno količino kreme nežno vtrite enakomerno
po celem obrazu, pri tem pa pazite, da ne pride v stik z očmi in usti. Kremo
nanesite na obraz enkrat dnevno.
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OPOZORILO: Pred uporabo izdelek preizkusite na mahnem delu kože in
počakajte 24 ur. Če pride do alergijske reakcije izdelka ne uporabite,.
Izogibajte se stiku z očmi, usti ali vneto, od sonca opečeno ali razpokano
kožo. Izdelek je namenjen le zunanji uporabi. Shranjujte izven dosega otrok.
Shranjujte pri temperaturi pod 30˚C. Sestavine so označene na embalaži.
Skin doctors
MEDICOPHARMACIA, d.o.o., Verovškova 72, 1000 Ljubljana;
skin.doctors@medicoph.com

Gamma HydroxyTM je globinski piling, ki obnovi in poživi kožo, hkrati
pa zmanjša velikost por ter izboljša teksturo in barvo kože. Kožo
globinsko očisti in odpravi brazgotine, ki jih na koži pustijo akne.
Vsebuje mešanico kislin AHA in BHA, ki povzroči luščenje mrtve kože. S tem
zmanjša velikost por ter izboljša teksturo in barvo kože. Kožo globinsko očisti in
odpravi brazgotine, ki jih na koži pustijo akne. Koža postane čvrsta in gladka.
Vsebuje mlečno in glikolno kislina, ki lahko prodreta globoko v kožo in jo očistijo,
in salicilno kislino, ki se meša z oljem, tako da prodre v samo poro in jo očisti.
NAVODILA ZA UPORABO: Obraz temeljito očistite in obrišite do suhega. Dvakrat na
dan nanesite enakomerno plast kreme na mesta, kjer želite izboljšati videz kože. Pri
uporabi lahko občutite rahlo ščemenje; pri močnejši reakciji odsvetujemo uporabo
izdelka.
OPOZORILO: Pred uporabo izdelek preizkusite na mahnem delu kože in počakajte
24 ur. Če pride do alergijske reakcije izdelka ne uporabite,. Izogibajte se stiku z
očmi, usti ali vneto, od sonca opečeno ali razpokano kožo. Izdelek je namenjen le
zunanji uporabi. Shranjujte izven dosega otrok. OPOZORILO ZA UPORABO MED
SONČENJEM: izdelek vsebuje alfahidroksi kislino, ki lahko povzroči povišano
občutljivost na sonce in zato večjo možnost sončnih opeklin. V času uporabe in en
teden po uporabi priporočamo kremo za sončenje, zaščitno obleko in manjšo
izpostavljenost soncu. Shranjujte pri temperaturi pod 30˚C. Sestavine so

označene na embalaži.
Skin doctors
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