
HEBES

Plasturi faciali anti-rid

MANUAL DE UTILIZARE

Stimate client,
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru. 

Designul cu formă ergonomică se potrivește perfect pe fruntea, obrajii, gâtul și pieptul 
dumneavoastră fără a cădea cu ușurință, vă puteți bucura de o îngrijire fără griji a pielii, 

apoi puteți îndepărta plasturii cu apă, după fiecare utilizare și, în final, să-i lăsați să se 
usuce în mod natural.

Acest manual conține recomandări privind siguranța și instrucțiuni de utilizare. Vă 
rugăm să consultați cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul 

dumneavoastră.

Tara de origine: China
Distribuitor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12, 1236 Trzin



PACHETUL INCLUDE:

1 x plasture pentru piept
1 x plasture pentru frunte
1 x plasture pentru gât
2 x plasturi pentru obraz
6 x plasturi pentru ochi

SPECIFICAȚII

Material: silicagel lichid vâscos
Dimensiuni: 



UTILIZARE

NOTĂ: Nu utilizați produsul pe pielea sensibilă, iritată sau arsă.

1. Asigurați-vă că pielea este curată, uscată și fără urme de creme hidratante, de 
protecție solară etc. Transpirația poate afecta adezivul plasturilor. 

2. Scoateți folia de protecție de pe plasture. 
3. Așezați plasturele pe zona dorită timp de cel puțin 1 oră pe zi. Pentru cel mai 

bun rezultat, se recomandă să îl purtați toată noaptea. 
4. Când ați terminat cu utilizarea plasturelui, îndepărtați-l încet și cu grijă, 

dezlipindu-l de pe piele într-o mișcare de jos în sus. Spălați folosind săpun 
delicat, care nu conține hidratanți, emolienți sau uleiuri. 

5. Lăsați plasturele să se usuce la aer într-un loc curat și nu folosiți un prosop 
pentru a-l șterge.

6. După ce plasturele s-a uscat, aplicați din nou folia de protecție pentru a proteja 
vâscozitatea. 

7. Dacă este utilizat corect, plasturele poate fi folosit de 15-30 de ori. 

Sfat călduros:
La început, se recomandă utilizarea timp de 1-2 ore, iar ulterior, timpul de utilizare va fi 
prelungit corespunzător în funcție de adaptabilitatea pielii.


