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Косметичний засіб АКВА МАРІС® 
для догляду за шкірою в області 
носа і губ.

Склад:
вазелін білий, олія мінеральна, 
Спан 60 (сорбітанстеарат), 
декспантенол, феноніп 
(феноксіетанол, метилпарабен, 
пропілпарабен, етілпарабен, 
бутилпарабен, 
ізобутилпарабен), вода 
очищена, вітамін Е, вітамін А. 
Не містить ароматизаторів.

Дія.
Косметичний засіб АКВА МАРІС®  
для догляду за шкірою в області 
носа і губ.
Пом'якшує і зволожує шкіру. 
Декспантенол - провітамін B5 
(пантотенова кислота) 
необхідний для регенерації 
шкіри. Проникаючи в клітину, 
провітамін перетворюється в 
пантотенову кислоту, яка бере 
участь в процесах регенерації 
шкіри, нормалізації клітинного 
метаболізму, збільшує міцність 
колагенових волокон і 
прискорює загоєння. 
Вітамін Е сприяє загоєнню 
шкіри.

Вітамін А сприяє зволоженню, 
пом'якшенню та підвищує 
еластичність шкіри.

Застосування.
Косметичний засіб АКВА МАРІС® 
для догляду за шкірою в області 
носа і губ призначений для захисту 
шкіри навколо носу і губ, а також 
для догляду за подразненою або 
сухою шкірою при наступних 
станах:
• подразнення  шкіри носа; 
• лущення, сухість шкіри губ; 
• при тріщинах в кутах рота;
• при сухості кайми губ.

Ефекти:
Зволожує і заспокоює шкіру,
зменшує відчуття сухості і 
дискомфорту, перешкоджає 
появі косметичних дефектів (таких 
як почервоніння, лущення шкіри а 
також при тріщинах в кутах рота).

Спосіб застосування:
Для захисту шкіри при 
несприятливих погодних умовах 
наносити на потрібні ділянки 
шкіри тонким шаром за півгодини 
до виходу з приміщення. Перед 
виходом видалити зі шкіри 
надлишок чистою серветкою.
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Dimenzija: 110 x 150 mm Orijentacija: F72

PANTONE 1795C

Для догляду за подразненою 
шкірою наносити на чисту суху 
шкіру кілька разів на день по мірі 
необхідності.
Перед нанесенням 
косметичного засобу АКВА 
МАРІС® для догляду за шкірою в 
області носа рекомендується 
вимити ділянку шкіри навколо 
носа теплою водою і ретельно 
промокнути чистою серветкою.

Застереження:
Не наносити на сильно ушкоджену 
шкіру (відкриті рани, порізи).
Не використовувати після 
закінчення терміну придатності 
(див. на упаковці).

Умови зберігання. Зберігати у 
недоступному для дітей місці 
при температурі не вище 25°С. 

Термін придатності. 2 роки. 

Упаковка:
10 г в тубі, 1 туба в картонній 
упаковці.
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Назва і місцезнаходження 
виробника: 
“Ядран” Галенська Лабораторія д.д.,
51000, Пулац б/н, Рієка, Хорватія.
Висновок державної сан.-епід. 
експертизи 
№05.03.02-03/79886 від 02.08.2011 р.
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