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Primorgel é Oftalmologicamente e Dermatologicamente Testado,
Hipoalergênico e sem perfume, é um excelente cosmético
demaquilante para a área dos olhos.
Primorgel foi especialmente desenvolvido para a limpeza diária da área dos olhos,
removendo resíduos das pálpebras e dos cílios, deixando-os perfeitamente limpos.
Primorgel contém em sua fórmula substâncias e ativos de hidratação que
promovem a eficiência da limpeza sem ressecar a pele, resultando em pálpebras
descongestionadas.
MODO DE USO DE PRIMORGEL:
Use em média 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, ou quantas vezes achar necessário
para higiene das pálpebras e dos cílios.
1- Acione o Click Bag Termoativo (vide verso) e posicione sobre

um dos olhos, fechado, por alguns minutos.

2- Aplique uma pequena quantidade de Primorgel sobre 1

compressa limpa de algodão.

3- Feche bem um dos olhos e passe com delicadeza a compressa

com Primorgel friccionando em movimentos circulares sobre as
pálpebras e a base dos cílios. Repita a aplicação algumas vezes
até retirar todos os resíduos.

4- Repita o procedimento acima para o outro olho.

PODE SER UTILIZADO POR USUÁRIOS DE LENTES DE CONTATO.

O CLICK BAG TERMOATIVO é um dispositivo que tem como característica a produção de
calor local como auxiliar no processo de limpeza e higiene das pálpebras, além disso,
oferece outros benefícios como:
• Ser reutilizável por cerca de 100 vezes; • 10 a 15 minutos de calor local;
• Praticidade para o usuário;

MODO DE USO DO CLICK BAG TERMOATIVO:

1-Flexione o disco de aço para frente e
para traz até que um pequeno som
seja ouvido;
2-O som produz uma freqüência que
altera a estrutura molecular do gel
transformando-o em estado cristalizado, e iniciando imediatamente a
geração de calor.
REUTILIZANDO O CLICK BAG TERMOATIVO
1- Ferva uma pequena quantidade de água em um recipiente adequado;
2- Coloque o CLICK BAG TERMOATIVO na água quente e deixe-o repousar por cerca
de 5 minutos até que volte ao seu estado de gel líquido. Retire da água com cuidado.
IMPORTANTE: não coloque o Click Bag Termoativo no micro-ondas ou chaleira
elétrica.
Precauções: Não fure-o, não coloque-o sobre a pele após fervura. Depois de
reestabelecido, não ative-o quente, aguarde esfriar. Não tente quebrar o disco
metálico. Conteúdo não tóxico.
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