
DeBa Silk&Comfort Care  
Krem depilues për lëkurë normale 
 

PËRDORIMI: 
 

Lexoni me kujdes instruksionet, përpara se të përdorni produktin: 
1. Me anë të spatulës aplikojeni kremin direkt në lëkurë. Përhapeni kremin dhe formoni një 

shtresë të njëtrajtshme duke u siguruar se e keni mbuluar të gjithë zonën e caktuar për 
depilim. 

2. Lëreni kremin për rreth 3 minuta dhe pas kësaj kohe, përdorni pjesën e sipërme të 
spatulës për ta testuar  në një zonë të vogël. 

3. Nëse qimet e padëshiruara hiqen lehtësisht, largoni me spatul pjesën e mbetur të kremit. 
4. Nëse është e nevojshme, mos e hiqni kremin me spatul, por sigurohuni që të mos e mbani 

më shumë se 6 minuta që nga koha e aplikimit. 
5. Pasi të keni hequr kremin, shplëlani lëkurën me ujë dhe thajeni. 

 
KUJDES: 
Gjithmonë ndiqni këto udhëzime për përdorim: 

• Përmban tioglikolat. 
• Produkti mund të përdoret për depilimin këmbëve, sqetullave, zonës bikini dhe pjesëve të 

tjera të trupit, me përjashtim të fytyrës, kokës, gjoksit dhe zonës gjenitale. 
• Mos e përdorni në lëkurën e djegur nga dielli, të irrituar, të lënduar, me nishane apo 

puçra. Mos e aplikoni kremin, të paktën 72 orë pas rruajtjes apo depilimit, apo mbi 
lëkurën që në të shkuarën ka reaguar negativisht ndaj kremrave depilues. 

• Këshillohuni me mjekun para përdorimit të këtij produkti, në rast se jeni duke përdorur 
trajtime mjekësore që mund të ndikojnë në lëkurën tuaj, sidomos nëse vuani nga 
sëmundje të lëkurës. 

• Para përdorimit, testoni sa e pranon lëkura juaj kremin, duke provuar në lëkurë vetëm një 
sasi shumë të vogël të kremit dhe duke iu përmbajtur udhëzimeve të mësipërme të 
përdorimit. Nëse, pas 24 orësh nuk do të keni alergji, atëherë vazhdoni procedurën e 
depilimit. 

• Nëse ndjeni djegie, kruajtje, apo ndonjë shqetësim gjatë përdorimit, hiqeni menjëherë 
kremin dhe shpëlajeni plotësisht me ujë. Nëse vazhdoni të keni shqetësime, kërkoni 
këshillën e mjekut. 

• Ju rekomandojmë të prisni 24 orë pas depilimit, përpara se të përdorni produkte që 
përmbajnë alkool, si deodorant, parfum dhe produktet antidjersë. Nuk rekomandohet 
gjithashtu ekspozimi i trupit në diell. 

• Periudha nga njëri depilim në tjetrin, duhet të jetë të paktën 72 orë. 
• Mos e përdorni menjëherë pas një banje apo dushi të ngrohtë. 
• Në rast se e gëlltisni, kontaktoni menjëherë mjekun duke i treguar kutinë. 
• Evitoni kontaktin me sytë. 
• Mbajeni larg fëmijëve. 
• Në rast se kremi bie në kontakt me sytë, shpëlajini me ujë dhe kërkoni ndihmë mjekësore. 

 
 
 


