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men 

face wash 
przeciwzmarszczkowy żel do mycia twarzy 

anti-wrinkle face wash  
gel nettoyant anti-rides pour le visage 

 
150 ml 

 

PL Żel do mycia twarzy dla mężczyzn o działaniu przeciwzmarszczkowym. Dokładnie myje i 

oczyszcza skórę twarzy. Intensywnie nawilża skórę. Dodatkowo zawiera substancje o 

działaniu przeciwzmarszczkowym, które wygładzają istniejące zmarszczki, jednocześnie 

opóźniając pojawienie się nowych. Żel wyraźnie zmniejsza opuchnięcia i worki pod oczami. 

Regularnie stosowany przywraca młody wygląd. 

 

EN Anti-wrinkle face wash gel for men. Leaves skin clean and intensively moisturized. 
Additionally, instantly and visibly smoothens away wrinkles and fine lines. Also delays the 
appearance of new wrinkles. Face wash reduces under eyes bags and puffy eyes 
considerably. Regularly used, restores youthful look. 
 
FR Gel nettoyant visage anti rides pour les hommes. Nettoie et purifie en profondeur la Peru. 
Hydrate intensément. Contient d'agents anti rides, qui lissent les rides existantes et ralentit 
l'apparition de nouvelles rides. Le  gel réduit visiblement les cernes et les poches sous les 
yeux. Utilisé régulièrement, il aide à retrouver une peau jeune. 
 

Sposób użycia:  
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Niewielką ilość żelu należy 
rozprowadzić na mokrej dłoni, umyć twarz i dokładnie spłukać ciepłą wodą. Produkt 
przeznaczony jest dla osób dorosłych do codziennego stosowania. Należy unikać kontaktu 
produktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, należy przemyć je czystą 
wodą. 
 
Directions for use:  
For external use only. Apply a small amount of gel on wet hands, wash the face and rinse 
thoroughly with warm water. Product meant for adults for daily use. Avoid direct eye 
contact. If the product gets into eyes, rinse with clear water.  
 
Mode d'emploi: 
Pour usage externe seulement. Déposez une petite quantité de gel au creux de votre main 
humectée, lavez votre visage et rincez abondamment à l'eau tiède. Le produit est destiné 
aux adultes, pour un usage quotidien. Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact avec 
les yeux, rincez abondamment à l'eau pure. 

 
Przeciwwskazania: 
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Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.  
 
Contradictions: 
Allergy to any of the ingredients. 
 
Contre-indications: 
Sensibilité à un des composants du produit. 
 
Przechowywanie: 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie 
zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 
Storage 
Keep in original packaging, in temperature below 25˚C. Do not cool or freeze. Keep away 
from children. 
 
Conservation: 
Conserver dans l’emballage d’origine, à une température inférieure à 25˚C. Ne pas mettre au 
réfrigérateur ni au congélateur. Conserver hors de la portée des enfants. 
 

Przebadany dermatologicznie. 
Dermatologically tested. 
Testé sous contrôle dermatologique 

INGREDIENTS/ SKŁADNIKI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
Propylene Glycol/ Glycerin/ Hydrolyzed Caesalpinia SpinosaGum/ Caesalpinia Spinosa Gum, 
Propylene Glycol/ Polysorbate 80/ Calendula Officinalis Flower Extract/ Aloe Barbadensis 
Leaf Juice/ Mel Extract/ Opuntia Ficus-Indica Extract/ Pyrus Communis Fruit Extract/ 
Passiflora Edulis Fruit Extract, Sodium Chloride, Olive Oil Glycereth-8 Esters, PEG-4 
Rapeseedamide, Sodium Hyaluronate, Parfum, Benzyl Alcohol/ Methylchloroisothiazolinone/ 
Methylisothiazolinone, PEG-120 Methyl Glucose Trioleate/ Propylene Glycol, Lactic Acid. 
 

Nr partii/ Batch No/ No de lot:  
Najlepiej zużyć przed końcem/ Best before/ À utiliser de préférence avant fin:  

 

Producent/ Producer/ Fabricant: 
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151, 95 – 200 Pabianice 

 


