
SLONavodila za uporabo
Sundepil – odstranjevanje nadležnih dlak sedaj preprosto!

° nežno

° enostavno

° brez bolečin

Spoštovani  uporabniki!

Lepo se vam zahvaljujemo, ker ste se odločili za izdelek SUNDEPIL! 
Z izdelkom SUNDEPIL je zelo enostavno odstraniti nezaželjene dlake brez bolečin.
Izdelek deluje večkratno: poleg nežnega, hitrega ter brez bolečin odstranjevanja
dlak, deluje SUNDEPIL prav tako kot peeling telesa. Odstranjuje odmrlo vrhnjo plast 
kože, za katero se pokaže sveža, mehka in sijoča koža. 

Navodila za uporabo
SUNDEPIL depilacijske blazinice so primerne za odstranjevanje dlak skoraj po celem telesu
(za moške in ženske), vendar ne za predel lasišča in moške brade. SUNDEPIL depilacijske
blazinice niso primerne za ljudi z dermatološkimi obolenji kože, ranami ali za ljudi s 
sladkorno boleznijo. V primeru dvoma se obrnite na vašega zdravnika ali farmacevta.

Pred uporabo je potrebno upoštevati naslednje: koža mora biti suha in brez 
uporabe kakršnih koli krem, olj in ostale kozmetike.

Depilacija se izvaja s krožnimi gibi (nikoli vodoravno ali vertikalno) in z nežnim pri-
tiskom. Medtem je potrebno večkrat s krožnimi gibi v obe smeri, dokler niso vse dlake
odstranjene. Za večje predele uporabite veliko depilacijsko blazinico SUNDEPIL, za
manjše ali neravne predele pa je primerna majhna depilacijska blazinica. Površina
SUNDEPIL depilacijske blazinice je opremljena z najmanjšimi kristali. Zahvaljujoč kristalni 
površini se na povrhnjici kože dlake nežno zavijejo in odstranijo s korenino. Koža je po 
depilaciji mehka in očiščena s peelingom. 

Rdečica kože je znak nepravilne uporabe, bodisi zaradi prevelikega pritiska na kožo ali 
zaradi ostankov krem in vlage na koži. Po uporabi lahko sperete SUNDEPIL depilacijske 
blazinice s tekočo vodo in z milom. 

Rezervne depilacijske blazinice
Brž ko učinek depiliranja popusti, zamenjajte kristalne blazinice. Staro blazinico popol-
noma odstranite. Ostanke lepila temeljito odstranite ( z alkoholom ali špiritom), nato 
pazljivo enakomerno prilepite  rezervne blazinice. 

Uporabite samo original SUNDEPIL depilacijske blazinice!
(Naročite lahko pri vašem trgovcu ali online www.sundepil.si)
Zahvaljujemo se za vaše zaupanje!


