Maksimum d.o.o.
Parmova 51
1000 Ljubljana
Davčna št.: SI93644396
Telefon: 01 43 66 024
E-mail: orders@maxximum-shop.com
WWW: www.www.maxximumshop.si

Datum: 21.02.2020

SteelFit Abs of Steel 237 ml
Kategorija: Kozmetika
Dobavljivost: predvidena dobava 26.02.2020
Šifra: 2100

Cena: 49,90€

(slika je simbolična)

Vsebina: 237 ml

Kratek opis
Krema Abs Of Steel s preverjenimi sestavinami (kofein, Lkarnitin, CoAxel) je primerna tako za moške kot ženske.
Krema Abs Of Steel s preverjenimi sestavinami (kofein, Lkarnitin, CoAxel) je primerna tako za moške kot ženske. Za
optimalne rezultate priporočamo uporabo pred aktivnostjo v
kombinaciji s pasom SteelFit Waist Trimmer.
UPORABA: Kremo nanesite dvakrat dnevno na problematične
predele in jo s krožnimi gibi dobro vtrite. Ko se krema absorbira,
si lahko nadenemo oblačila. Za še opaznejše rezultate vam
priporočamo uporabo gela 15 minut pred aktivnostjo, po
umivanju in/ali pred spanjem. Po nanosu se lahko pojavijo
rdečica, občutek toplote in rahlo ščemenje. Ti znaki so običajni in
so posledica delovanja aktivnih sestavin. Priporočamo uporabo v
kombinaciji z izdelkom SteelFit Waist Trimmer.
OPOZORILO: Izdelka ne uporabljanja na področju opbraza in
vratu. 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
kreme na notranji strani podlakti). Koristni učinki se lahko
izrazijo le, če se hkrati z uporabo primerno prehranjujete in ste
ﬁzično aktivni.
Sestavine (INCI): Aqua (Water/Eau), Glycine Soja (Soybean)
Oil, Propylene Glycol, PEG-40 Stearate, Cetyl Alcohol, Isopropyl
Palmitate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Butylene Glycol,
Phenoxyethanol, Glycerin, PEG-8, Parfum (Fragrance), Carnitine,
Bupleurum Falcatum Root Extract, Methyl Nicotinate,
Ethylhexylglycerin, Benzyl Nicotinate, Caﬀeine, Sodium
Benzoate, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, AlphaIsomethyl Ionone, Citronellol, Bacillus Ferment, Benzyl Salicylate,
Benzyl Benzoate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Potassium
Sorbate, Benzyl Alcohol, Coenzyme A, CI 42090 (Blue 1), CI
16035 (Red 40), CI 19140 (Yellow 5).
Dobavitelj: LP-Sports, Feldstr. 14, 85229 Indersdorf, Nemčija
Država porekla: ZDA

DEKLARACIJA
STEELFIT ABS OF STEEL MAXIMUM DEFINITION CREAM 237 ml
Krema Abs Of Steel s preverjenimi sestavinami (kofein, Lkarnitin, CoAxel) je primerna tako za moške kot ženske. Za
optimalne rezultate priporočamo uporabo pred aktivnostjo v
kombinaciji s pasom SteelFit Waist Trimmer.
UPORABA: Kremo nanesite dvakrat dnevno na problematične
predele in jo s krožnimi gibi dobro vtrite. Ko se krema absorbira,
si lahko nadenemo oblačila. Za še opaznejše rezultate vam
priporočamo uporabo gela 15 minut pred aktivnostjo, po
umivanju in/ali pred spanjem. Po nanosu se lahko pojavijo
rdečica, občutek toplote in rahlo ščemenje. Ti znaki so običajni in
so posledica delovanja aktivnih sestavin. Priporočamo uporabo v
kombinaciji z izdelkom SteelFit Waist Trimmer.
OPOZORILO: Izdelka ne uporabljanja na področju obraza in vratu.
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). Koristni učinki se lahko
izrazijo le, če se hkrati z uporabo primerno prehranjujete in ste
ﬁzično aktivni.
Distributer: Maksimum d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana, tel.
01/ 43 660 24
www.maxximumshop.si, www.maxximum.si
Dobavitelj: LP-Sports, Feldstr. 14, 85229 Indersdorf, Nemčija
Država porekla: ZDA
SESTAVINE (INCI) so navedene na embalaži. Uporabno 12
mesecev po odprtju.

