
Distributer: AVITABIO PHARMA d.o.o., Kosovelov trg 6, 6000 Koper, www.avitabio.com
Izdelano v Koreji. Samo za zunanjo uporabo. Vsebuje 1 par nogavic za enkratno uporabo. Sestavine (Ingredients): navedene na embalaži.

HYLAURONIC NEGA STOPAL EKSFOLIANT je namenjen negi in lepo-
ti stopal. Formula, na osnovi čiste uree, AHA (glikolne in mandljeve 
kisline) in PHA (glukonolaktona), omogoča nežno in učinkovito ek-
sfoliacijo mrtvih celic s površine kože, spodbuja naravno obnovo 
na odebeljenih in suhih predelih, z odstranjevanjem kalusov in kur-
jih očes. V samo nekaj dneh stopalom povrne ugodje, mehkobo in 
gladkost ter prerojeno kožo. Za popolno lepotno rutino in najboljši 
učinek eksfoliacijskih nogavic, priporočamo kombinirano uporabo 
s HYALURONIC NEGA STOPAL balzamom za stopala.
Opozorila: Pozorno preberite navodila za uporabo. Izdelka ne 
nanašajte na poškodovano, občutljivo, razdraženo ali kožo s pa-

tološkimi spremembami. Hranite izven dosega otrok. Izdelka ne 
uporabljajte pri otrocih mlajših od 12 let. Izogibajte se stiku z očmi. 
V primeru stika z očmi, oči dobro izperite pod tekoči vodo. Ne upo-
rabljajte v primeru preobčutljivosti na katerokoli izmed sestavin. V 
primeru močnega pekočega občutka ali srbeža takoj prenehajte z 
uporabo. Vnetljivo. Izdelek hranite stran od virov toplote in nepo-
sredne sončne svetlobe. Prva dva tedna po nošenju nogavic, nog 
ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali umetni svetlobi 
(obsevanje), razen zaščitenih s kremo z zelo visoko UV zaščito, saj 
kisline povečajo občutljivost kože na UV sevanje. Izdelek uporabl-
jajte samo na nogah. Ne pustite delovati dlje, kot je navedeno.

NAVODILA ZA UPORABO:

� Stopala temeljito umijte s toplo vodo in 
jih posušite.

� Nogavici ločite tako, da odrežete vzdolž 
razdelilne sredinske črte.

� Nogavice obujte in jih na vrhu pritrdite z 
lepilnimi jezički. Pustite delovati 60 mi-
nut (ne prekoračite navedenega časa).

� Med uporabo izdelka, ne hodite in ne 
stojte, da se izognete padcem. Da bi se 
lahko varno premikali, čez eksfoliacijske 

nogavice obujte par navadnih nogavic.
� Odstranite nogavice. Noge sperite s toplo 

vodo in jih posušite.
� Eksfoliacijski učinek se pojavi po 3-5 dneh. 

Kože ne trgajte, saj bo sčasoma naravno od-
padla.

� Za pospešitev eksfoliacije, lahko noge vsak 
večer namakate v kopeli in/ali opravite piling 
in/ali uporabite grobe rokavice za masažo.

� Prva dva tedna po uporabi nogavic, se ne 

izpostavljajte ultravijoličnim žarkom, 
razen zaščiteni s kremo z zelo visoko UV 
zaščito, saj kisline povečajo občutljivost 
kože na sončno svetlobo.

� Da ne izničite učinka nogavic, na sto-
pala ne nanašajte drugih vlažilnih ali 
hranilnih kozmetičnih izdelkov, dokler 
se ne pojavi eksfoliacija.

� Pred ponovnim tretmajem naj preteče-
jo 3-4 tedni.


