
2042/1493 UNIQCURE (ЮНІККУР) Концентрат SOS відновлюючий (SOS 
RECOVERING)
Заспокоює, захищає, знімає подразнення.
SOS концентрат для моментального заспокоєння шкіри. Зменшує 
чутливість і хронічне подразнення шкіри, усуваючи фактори, що 
викликають подразнення шкіри. Рекомендовано для шкіри, що схильна до 
атопічного дерматиту та куперозу. 
Активні інгредієнти: Мадекассосід, екстракти чорної смородини та 
кардіоспермуму халікакабского, α-бісаболол, похідні вітаміну Е.
Склад/Ingredients: вода, гідролат гамамелісу віргінійського, етоксидиглі-
коль, октилдодеканол, ізостеариловий спирт, фентилен гліколь, біс-диглі-
церил поліациладипат-2, бутилен гліколь кокоат, бутилен гліколь, 
октилдодецил мірістат, бісаболол, токоферол ацетат, екстракт квітів, листя 
та ліани кардіоспермум халікакабского, мадекассосід, біосахаридна 
смола-1, плодів каперців травянистих екстракт, олія насіння чорної 
смородини, пальмітоїлтрипептид-8, екстракт листя розмарину лікарського, 
натрію фітат, натрію анізат, натрію левулінат, гідроксипропілова смола, 
етилцелюлоза, акрилати/С10-30 акрил акрилати кросполімер, неомиляєма 
олія насіння соняшника, гліцерин, трометамін, декстран, олія соняшника, 
токоферол, ПЕГ-8, гліцерил каприлат, аскорбіл пальмітат, аскорбінова 
кислота, лимонна кислота, натрію бензоат, калію сорбат, йодопропілбутил-
карбамат, ДМДМ гідантоїн, СІ 19140 [жовтий 5], СІ 42090[блакитний 1], 

парфум.
Об’єм однієї ампули: 2 ml (мл). По 7 ампул в упаковці. 
Виробник: СКЕЙНДОР, С.Л.У. (SKEYNDOR, S.L.U.), Іспанія, НАВАС ДЕ ТОЛОСА, 148, 
08223 ТЕРРАССА, БАРСЕЛОНА (NAVAS DE TOLOSA, 148, 08223 TERASSA, BARCELONA, 
Spain).
Виробник пройшов сертифікацію за міжнародним стандартом ISO 22716:2007.
Імпортер/Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Євро Естет Груп», 
Україна, 03022, м. Київ, вул. Козацька, будинок 120/4, корп. Ж, тел. (044) 422-50-70.
Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 30°С.
Спосіб застосування: Вміст однієї ампули наносити на чисту шкіру один раз  
на день. Розподілити вміст однієї ампули на шкірі обличчя та шиї до повного 
поглинання. Після застосування концентрату рекомендується наносити 
щоденні засоби для догляду за шкірою. Збовтувати перед використанням. При 
відкритті продукту застосовувати необхідні заходи безпеки.
Після відкриття ампули використати її вміст протягом 1-2 днів. Уникати 
контакту з очима та слизовими оболонками. 
Тільки для зовнішнього застосування.
Номер партії: див. на упаковці.
Термін придатності: 48 місяців від дати виготовлення. Розшифровка дати 
виготовлення  (див. номер партії): місяць – цифри від 1 до 12, рік – літери 
латинського алфавіту S=2017, T=2018, U=2019, Х=2020, тощо. Наприклад: 
продукт із маркуванням 07 S ХХХ було виготовлено у липні 2017.


