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

1 PAR
ŽAMETNE DLANI ŽE PO 1 UPORABI
HYALURONIC HRANILNA NEGA ROK je tretma za nego in lepoto rok. Njego-
va formula s čisto ureo, naravnimi rastlinskimi izvlečki in 7 različnimi vrstami 
hialuronske kisline, neguje in mehča suho ter razpokano kožo, ki jo povzroča-
jo vremenski vplivi in gospodinjska opravila. Izvaja nežen piling, ki pomaga 
odstraniti odmrlo kožo in kaluse ter zmehča obnohtno kožico in prepreči 
njeno odebelitev. Pomaga preprečiti znake staranja in rokam povrne gladek, 
koži pa sijoč in svilnat videz. Za popolno lepotno rutino in najboljše rezultate 
priporočamo, da balzam uporabljate v kombinaciji s HYALURONIC NEGA ROK 
balzamom za roke.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Umijte in posušite roke
2. Rokavici ločite, tako da preprežete po sredinski ločnici
3. Nadenite si rokavice
4. Pustite delovati 15-20 minut. Nato rokavice snemite, 

ostanke izdelka pa vtrite do popolne absorpcije. Izpi-
ranje ni potrebno.

S ČISTO UREO HRANILNO
WINTER HYALURONIC
NEGA ROK
Hranilne rokavice
Pomagajo nahraniti suho in grobo kožo
S ČISTO UREO, kokosom, karitejevim maslom in “Rastlin-
skim Kolagenom”
7 vrst hialuronske kisline
• Zmehčajo obnohtno kožico in zadebelitve
• Kožo nahranijo, zgladijo ter ji podarijo svilnat videz
• Učinkujejo proti znakom staranja

Opozorila: Pozorno preberite navodila za uporabo. Izdelka ne nanašajte na 
poškodovano, občutljivo, razdraženo ali prizadeto kožo. Hranite izven do-
sega 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 uporabljajte izdelka v primeru preobčutljivosti na eno ali več sestavin. V 
primeru močnega pekočega občutka ali srbeža takoj prenehajte z uporabo. 
Izdelek uporabljajte samo na rokah. Ne pustite delovati dlje, kot je navedeno.

NAVODILA ZA UPORABO:


