
7816/1600 Подарунковий набір «Все для твоєї краси»

До набору входить 3 продукти:
1. UNIQCURE (ЮНІККУР) Концентрат для миттєвого ліфтингу (INSTANT LIFTING)
Зміцнює, наповнює, усуває сліди втоми, робить шкіру пружною.
Концентрат з миттєвим ліфтинг ефектом. Значно підтягує шкіру та надає їй пружності. Миттєвий результат. Усуває сліди втоми. Рекомен-
довано для в'ялої вікової шкіри.
Склад/Ingredients: вода, бутилен гліколь, екстракт деревного гриба, соєвий протеїн, діметиаміноетилоетанол тартарат, трометамін, 
гідролізований еластин, каприл гліколь, натрію кокоїл глутамат, етилгексилгліцерин, ППГ-26-бутет-26, динатрію ЕДТА, ПЕГ-40 гідрогенізо-
вана рицинова олія, ДМДМ гідрантоїн, йодопропілбутилкарбамат, феноксиетанол, калію сорбат, натрію бензоат, парфум.
Об’єм однієї ампули: 2 ml (мл). По 1 ампулі в упаковці. 
Спосіб застосування: Вміст однієї ампули наносити на чисту шкіру один раз в день. Розподілити вміст однієї ампули на шкірі обличчя та 
шиї до повного поглинання. Після застосування концентрату рекомендується нанести щоденні засоби для догляду за шкірою. Збовтати 
перед використанням. При відкритті продукту, застосуйте необхідні заходи безпеки. Після відкриття ампули використати її вміст 
протягом 1-2 днів. Уникайте контакту з очима та слизовими оболонками. Тільки для зовнішнього застосування.
Номер партії: див. на упаковці.
Термін придатності: 48 місяців з дати виготовлення.
2. SKINCARE MAKEUP (СКІНКЕА МЕЙКАП) Зволожуюча основа під макіяж з вітаміном С тон 01
Зволожуючий флюїд для макіяжу з природнім покриттям. Для нормальної та сухої шкіри. Містить Вітамін С, потужний антиоксидант, що 
надає шкірі сяяння. Містить комплекс інгредієнтів з поживними властивостями. Без запаху.
Спосіб застосування: нанесіть на шкіру легкими постукуваннями пальців і розподіліть по обличчю кінчиками пальців, роблячи невели-
кі плавні рухи. Будьте обережні в області очей.
Склад: вода, ізогексадекан, ізододекан, бутиленгліколь дикаприлат/дикапрат, бутилен гліколь, ПЕГ-30 диполігідроксистеарат, тальк, 
спирт, етилгексил метоксицинамат, нейлон-12, Hdi / триметилол гексиллактон кроссполимер, сорбітан сесквіолеат, HDI / ди-C12-14 
алкіл тартрат/гідрогенізованого динолілового спирту кополімер, стеарил диметикон, культура клітинної лінії листя малини звичайної, 
аскорбіл пальмітат, старалконіу гекторит, натрію хлорид, каприліл гліколь, диметикон, каприліл/капричний, каприльний/капричний 
тригліцерид, гексилен гліколь, динатрію ЕДТА,  діоксид кремнію, феноксиетанол,, калію сорбат, натрію дегідроацетат, [+/-міка, титану 
діоксид [CI 77891], CI 77492 [заліза оксид], CI 77491 [заліза оксид], CI 77499 [заліза оксид]].
Об’єм: 10 ml (мл).
Номер партії: див. на упаковці.
Термін придатності: 60 місяців з дати виготовлення.
3. SKINCARE MAKEUP (СКІНКЕА МЕЙКАП) Гіалуроновий праймер з ефектом філлера
Професійна база для помітного поліпшення та подовження результатів макіяжу. Його формула включає гіалуронову кислоту, яка має 
потужний зволожуючий ефект і заповнює тонкі лінії. Універсальний колір. 
Спосіб застосування: Нанесіть кілька крапель основи і розподіліть по обличчю. Потім нанесіть макіяж. Уникайте потрапляння в очі.
Склад: вода, парафін, гліцерил стеарат, синтетичний бджолиний віск, стеаринова кислота, камідь сенегальської акації, бутилен гліколь, 
пальмітинова кислота, рисові висівки, полібутен, вп/ейкозен сополімер, озокеріт, амінометил пропанол, гідрогенізовані овочеві олії, 
стеарил стеарат, гідроксіетилцелюлоза, трополон, феноксіетанол, [+/- СІ 77499 [заліза оксид]] 
Об’єм: 10 ml (мл).
Номер партії: див. на упаковці.
Термін придатності: 36 місяців з дати виготовлення. 
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.
Номер партії набору: див. на упаковці. 
Термін придатності набору: визначається за продуктом зі складу набору із найменшим терміном придатності. 
Розшифровка дати виготовлення  (див. номер партії): місяць – цифри від 1 до 12, рік – літери латинського алфавіту S=2017, T=2018, 
U=2019 тощо. Наприклад: продукт із маркуванням 07 S ХХХ було виготовлено у липні 2017. 


