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ΣΠΡΕΪ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ VELFORM HAIR ERASE  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

To Velform Hair Erase είναι ένας τέλειος τρόπος αφαίρεσης της αντιαισθητικής τριχοφυϊας γρήγορα και χωρίς πόνο. Η ειδική του σύνθεση είναι 
εμπλουτισμένη με συστατικά που αφήνουν την επιδερμίδα απαλή. 
 
Προφυλάξεις : 
 
Πριν από την χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης 
Ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες για προσεκτική χρήση. 
Περιέχει thyloglycolate. 
Περιέχει alkaline agent. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό και επισκεφθείτε γιατρό. 
Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
-          Μην το χρησιμοποιείτε κοντά στα μάτια 
-          Μην το χρησιμοποιείτε κοντά στο στόμα 
-          Μην το χρησιμοποιείτε στο πρόσωπο 
-          Μην το χρησιμοποιείτε στην μύτη 
-          Μην το χρησιμοποιείτε στα αυτιά 
-          Μην το χρησιμοποιείτε στον λαιμό ή στο κεφάλι 
-          Μην το χρησιμοποιείτε στα γεννητικά όργανα ή στην περιοχή του πρωκτού 
-          Μην το χρησιμοποιείτε σε κατάσταση εγκυμοσύνης 
-          Μην αφήνετε το προϊόν στην επιδερμίδα πέραν των 6 λεπτών 
-          Μην το καταπίνετε. 
-          Κρατείστε μακριά από παιδιά. 
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν δοκιμάστε πρώτα σε μια μικρή περιοχή της επιδερμίδας σας π.χ. στο εσωτερικό του καρπού σας, για να 
δοκιμάσετε την αντίδρασή της. Εάν δεν παρατηρηθεί κάποιος ερεθισμός εντός των επόμενων 24 ωρών μπορείτε να προχωρήσετε σε κανονική 
εφαρμογή του προϊόντος. 
Εάν παρατηρήσετε κάποιον ερεθισμό κατά την διάρκεια της εφαρμογής (τσιμπίματα, τσούξιμο κλπ) αφαιρέστε την κρέμα αμέσως και ξεβγάλτε 
με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμείνει απευθυνθείτε σε γιατρό. 
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω σε ελιές, πληγές, γρατσουνιές, ουλές, κηλίδες, ή σε περιοχές της επιδερμίδας που υπάρχει ερεθισμός ή 
έγκαυμα. 
Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό χώρο. 
 
Οδηγίες χρήσης:  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 
Βεβαιωθείτε ότι η επιδερμίδα σας είναι καθαρή και στεγνή. Μην χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό για να καθαρίσετε περιοχή που έχετε ήδη 
χρησιμοποιήσει το προϊόν. 
1.       Χρησιμοποιώντας την κεφαλή ψεκασμού, εφαρμόστε αρκετή ποσότητα του προϊόντος ομοιόμορφα στην περιοχή που θέλετε να 
αποτριχώσετε. Οι τρίχες πρέπει να καλυφθούν από το προϊόν. Αφήστε να δράσει για 4 λεπτά. Ο χρόνος που χρειάζεται το προϊόν για να δράσει 
μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την πυκνότητα και την ποσότητα της τριχοφυϊας, και της σκληρότητας της τρίχας. Σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει το προϊόν να παραμείνει στην επιδερμίδα πάνω από 6 λεπτά. Εάν παρατηρήσετε ερεθισμό, τσούξιμο, τσιμπιματάκια κλπ. αφαιρέστε 
αμέσως και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 
2.       Αφαιρέστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί. 
3.       Ξεπλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό. Μην τρίψετε την επιδερμίδα ή πλύνετε με σαπούνι ή με ζεστό νερό. 
4.       Πλύνετε τα χέρια σας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής και μετά το πέρας της αποτρίχωσης. 
 
Συστατικά :  
Aqua, Urea, Potassium thioglycolate, Glycerin, Potassium hydroxide, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Parfum, Xanthan gum, Aloe barbadensis 
leaf juice, Panthenol, Tocopheryl acetate, Citrus aurantium dulcis fruit extract, Butylene glycol, Dihydromyricetin, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Disodium EDTA, Sodium bisulfite, Limonene, Citral, Linalool. 

 
Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777 

 


