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Instant Bikini Bronze® Mousse Top
Coat 207 ml
Kategorija: Kozmetični izdelki za tekmovanja
Dobavljivost: predvidena dobava 27.08.2019
Šifra: 2243

Cena: 29,93€ 39,90€

(slika je simbolična)

Vsebina: 207 ml

Kratek opis
Instant Bikini Bronze® Mousse Top Coat omogoči videz izjemno
porjavele kože v samo nekaj trenutkih.
Instant Bikini Bronze® Mousse Top Coat omogoči videz
izjemno porjavele kože v samo nekaj trenutkih. Je izjemno
enostaven za uporabo, se hitro suši in zagotavljaja enakomerni
nanos.
Instant Bikini Bronze® Mousse Top Coat je primeren za
bikini tekmovalke, ﬁtnes modele in za vsakogar, ki želi takojšno
porjavelost kože. Instant Bikini Bronze® Mousse Top
Coat vam zagotavlja odlično naravno porjavelost in je kot nalašč
za tekmovanje.
Uporaba:
Pred uporabo dobro pretresite. Barvo nanesite s priloženim
aplikatorjem ali razpršilcem. Majhno količino barve nanesite na
del telesa in dobro razmažite. Barvajte en del telesa naenkrat.
Preden se oblečete pustite, da se barva popolnoma posuši. Za
močnejši odtenek barvo nanesite večkrat. Za dosego najboljših
rezultatov priporočamo, da se pred barvanjem namažete s kremo
Pro Tan® Overnight Competition Color Base Coat. Izdelek
odstranite tako, da se zdrgnete s čisto brisačo.
Opozorila:
Če izdelek pride v stik z očmi ali drugimi sluznicami, jih
nemudoma izperite z večjo količino vode. Shranjevati
nedosegljivo otrokom! Samo za zunanjo uporabo! Izdelek ne
vsebuje zaščitnega faktorja in ne nudi zaščite pred sončnimi
žarki.
Sestavine (INCI): Aqua (Water/Eau), Propylene Glycol,
Dihydroxyacetone, CI 42090 (Blue 1), CI 19140 (Yellow 5), Cl
17200 (Red 33), Sodium Lauryl Sulfate, Diazolidinyl Urea, CI
14700 (Red 4), Iodopropynyl Butylcarbamate.
Dobavitelj: Performance brands Europe Kft, Szent Laszlo ut 178,
Budapest, Madžarska
Država porekla: ZDA

DEKLARACIJA
INSTANT BIKINI BRONZE MOUSSE TOP COAT 207 ml
Instant Bikini Bronze Mousse Top Coat omogoči videz izjemno
porjavele kože v samo nekaj trenutkih. Je izjemno enostaven za
uporabo, se hitro suši in zagotavljaja enakomerni nanos. Instant
Bikini Bronze Mousse Top Coat je primeren za bikini tekmovalke,
ﬁtnes modele in za vsakogar, ki želi takojšno porjavelost kože.
Instant Bikini Bronze Mousse Top Coat vam zagotavlja odlično
naravno porjavelost in je kot nalašč za tekmovanje.
UPORABA: Pred uporabo dobro pretresite. Barvo nanesite s
priloženim aplikatorjem ali razpršilcem. Majhno količino barve
nanesite na del telesa in dobro razmažite. Barvajte en del telesa
naenkrat. Preden se oblečete pustite, da se barva popolnoma
posuši. Za močnejši odtenek barvo nanesite večkrat. Za dosego
najboljših rezultatov priporočamo, da se pred barvanjem
namažete s kremo Pro Tan Overnight Competition Color Base
Coat. Izdelek odstranite tako, da se zdrgnete s čisto brisačo.
OPOZORILO: Po uporabi si temeljito operite roke. Če izdelek pride
v stik z očmi ali drugimi sluznicami, jih nemudoma izperite z
večjo količino vode. Shranjevati nedosegljivo otrokom! Samo za
zunanjo uporabo! Uporabo izdelka vam odsvetujemo, če ste
preobčutljivi na katero od sestavin (preizkus majhne količine
izdelka na notranji strani podlakti). Izdelek ne vsebuje zaščitnega
faktorja in ne nudi zaščite pred sončnimi žarki.
Distributer: Maksimum d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana, tel.
01/ 43 660 24
www.maxximumshop.si, www.maxximum.si
Dobavitelj: Performance brands Europe Kft, Szent Laszlo ut 178,
Budapest, Madžarska
Država porekla: ZDA
SESTAVINE (INCI) so navedene na embalaži. Uporabno 12
mesecev po odprtju.

