
INGREDIENTS
Aqua, Urea, Potassium Thioglycolate, Para�num
Liquidum, Cetearyl Alcohol, Calcium Hydroxide,
Talc, Ceteareth-20, Glycerin, Sorbitol , Parfum,
Magnesium Trisilicate, Potassium Hydroxide,
Propylene Glycol , Lithium Magnesium Sodium
Silicate, Sodium Gluconate, Geraniol, Acrylates
Copolymer , Citronellol, Limonene, Hydrated Silica,
Butylphenyl Methylpropional, Propylene Glycol
Dicaprylate/Dicaprate, Nelumbo Nucifera Flower
Extract, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate,
Xanthan Gum, CI 77891
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Hair Removal Cream

Normal Skin
Lotus Milk & Jasmine Fragrance

O Smuk og glat hud med kun 3 trin:
Læs indlægssedlen nøje, før du bruger produktet.

b Vacker, len hud i bara 3 steg:
Läs instruktionerna på förpackningen noggrant före
användning.

[ Nydelig glatt hud med bare 3 steg:
Før du bruker kremen, vennligst les
sikkerhetsinformasjonen nøye.

R Kauniin sileä iho kolmessa vaiheessa:
Lue pakkaukseen painetut varotoimet huolellisesti
ennen käyttöä.

Ob[ Tar 3-6 minuter
R Käsittelyyn kuluu 3–6 minuuttia
X Frekari upplýsingar má sjá á
innanverðum kassa

A200ml I
More info www.veet.com.
DK +45 44449701 SE +46 (0)8200070
NO +47 67115930 FIN +358 (0)29009200
IS +354 5636300
The name ‘Veet’ and the Veet logo are trademarks.
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O Lad cremen
sidde på huden

i 3 minutter, og brug herefter
spatelen til blidt at fjerne
cremen fra et lille
prøveområde. Hvis håret let
kommer af, bruges den

brede eller smalle del af
spatelen, afhængig af

kropsdelen, til at fjerne resten.
Hvis håret ikke er klar til at blive fjernet, kan du lade
cremen sidde i op til 6 minutter i alt - men lad den
ikke sidde længere. b När cremen har suttit på
huden i 3 minuter, använd spateln för att ta bort
cremen på ett litet testområde. Om håret lossnar
enkelt, använd den smala eller bredare delen av
spateln beroende på kroppsdel för att ta bort
resten. Vid behov, låt cremen sitta kvar upp till
totalt 6 minuter – överskrid inte denna tid.
[ La kremen være på i 3 minutter, deretter
bruker du spatelen til å forsiktig fjerne et lite
test-område med krem. Hvis håret løsner lett,
bruker du den videste eller smaleste delen av
spatelen, avhengig av kroppsdel, til å fjerne resten.
Hvis håret ditt sitter godt fast, kan du la kremen
være på i opptil 6 minutter totalt - men ikke la den
være på lenger enn det.
R Anna voiteen vaikuttaa 3 min. Kokeile sitten
poistaa ihokarvat lastan avulla pieneltä alueelta
nähdäksesi irtoavatko karvat. Jos ihokarvat irtoavat
helposti, poista voide lastan leveällä tai kapealla
päällä (kehon osasta riippuen) koko alueelta.
Jos ihokarvat eivät vaikuta irtoavan, anna voiteen
vaikuttaa vielä enintään 3 minuuttia. Älä kuitenkaan
koskaan pidä voidetta iholla yli 6 minuuttia.

O Skyl huden
grundigt med vand for at
fjerne cremen helt og tør
derefter huden. b Skölj
huden grundligt med

vatten, torka därefter torrt.
[ Vask huden din godt

med vann for å fjerne kremen
helt, deretter tørker du den.

R Huuhtele iho perusteellisesti vedellä
voiteen käytön jälkeen ja kuivaa.

O Med den buede
del af spatelen fordeles

Veet cremen ligeligt, indtil
håret er helt dækket.
b Använd den krökta
delen av spateln för att
jämnt täcka håret med Veet

Cream. [ Med den
buede delen av spatelen sprer

du Veet-kremen jevnt slik at alt
håret dekkes. R Levitä lastan kaarevalla osalla
tasainen kerros Veet-voidetta suoraan iholle ja
peitä käsiteltävä alue kokonaan.

O Sikkerhedsinformation • Gem emballagen for en sikkerheds
skyld. • Læs og følg sikkerhedsinformationen og brugsvejledningen
inden brug. Cremen må højst sidde på huden i 6 minutter. • Egnet til
brug på ben, arme, under armene og bikinilinjen. IKKE EGNET til brug
på hoved, ansigt, øjne, næse, ører, omkring anus, på kønsdelene
og brystvorterne eller andre kropsdele. • Må ikke bruges på åreknuder,
ar, modermærker, sår, rifter, irriteret eller solskoldet hud eller hud, der
tidligere har reageret negativt på hårfjerningscremer. • Sørg altid for at
vente 72 timer med at fjerne hår igen. • Spørg altid din læge til råds
inden brug, hvis du tager medicin, der kan påvirke huden, hvis du lider
af en hudsygdom, eller hvis du har en lidelse, der kan påvirke huden.
• TEST DIN HUDREAKTION hver gang inden brug ved at påføre
og fjerne produktet efter anvisningerne på en lille del af det
område, som du vil behandle. Hvis du ikke oplever nogen negativ
reaktion efter 24 TIMER, kan du fortsætte med at bruge
produktet. • Hvis du oplever svien/stikken under brug, skal
du straks fjerne produktet og skylle grundigt med koldt vand.
Søg læge, hvis den sviende/stikkende fornemmelse fortsætter.
• Huden kan være mere følsom umiddelbart efter brug, så undgå at
kradse/klø i huden. • Efter behandling bør du vente 24 timer med at
bruge deodorant eller andre parfumerede produkter og selvbruner
samt at solbade eller svømme. • OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR
BØRN. • Ved indtagelse kontaktes læge med det samme,
og emballagen fremvises. • Undgå kontakt med øjnene. Kommer
sto�et i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
• Indeholder alkali og thioglycolat. • Produktet kan forårsage, at
overflader bliver glatte. • Undgå at spilde produktet på tæpper, tøj og gulv.
[ Varning • Behåll ytterförpackningen med alla bruks- och
säkerhetsanvisningar. • Läs och följ alla bruks- och
säkerhetsanvisningar. Cremen får inte sitta på i mer än 6 minuter.
• Kan användas på ben, armar, under armar och bikinilinjen. BÖR EJ
ANVÄNDAS på huvudet, i ansiktet, på ögonen, näsan, öronen,
i perianala eller genitala områden, på bröstvårtor eller någon annan
kroppsdel. • Använd inte på åderbråck, ärr, leverfläckar, finnar, irriterad
eller bränd hud eller på hud som tidigare reagerat på
hårborttagningskrämer. • Låt det alltid gå 72 timmar mellan
behandlingar. • Om du använder medicin som kan påverka huden,
eller om du lider av en hudåkomma eller andra förhållanden som
påverkar huden, ska du först kontrollera med din läkare innan du
använder produkten. • TESTA DIN HUDREAKTION före varje
användning genom att applicera och ta bort produkten enligt
instruktionerna på en liten del av området som du vill behandla.
Om du inte fått någon oönskad reaktion efter 24 TIMMAR kan
du använda produkten. • Om du upplever sveda eller stickningar
när du använder produkten bör du genast avlägsna den och skölja
noggrant med kallt vatten. Uppsök läkare om den brännande
känslan består. • Direkt efter användningen kan huden vara mer
känslig, så undvik att klia dig. • Efter behandling bör du vänta i 24
timmar med att använda deodorant och parfymerade produkter eller
brun utan sol, samt undvika att solbada. • FÖRVARAS OÅTKOMLIGT
FÖR BARN. • Kontakta genast läkare vid förtäring och ta med och visa
ytterförpackningen. • Undvik att få produkten i ögonen. Vid kontakt
med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
• Innehåller alkali och tioglykolat. • Produkten kan göra att ytor blir
hala. • Undvik spill på mattor, kläder och golv.
b Sikkerhetsinformasjon • Ta vare på den ytre pakningen for
sikkerhetsinformasjon. • Les og følg alle sikkerhetsrådene og hele
bruksanvisningen før bruk. Ikke la kremen være på i mer enn
6 minutter totalt. • Passer for bruk på ben, armer, armhuler og
bikinilinje. PASSER IKKE for bruk på hodet, ansiktet, ører, rundt anus,
kjønnsdeler og brystvorter, eller andre kroppsdeler. • Ikke bruk på
åreknuter, arr, føflekker, sprukket, irritert eller solbrent hud, eller på
hud som har reagert negativt på hårfjerningskremer tidligere. • La det
alltid gå 72 timer mellom hver gang du bruker hårfjerningskremen.
• Snakk med legen din før du bruker hårfjerningskremen hvis du tar
medisiner som kan påvirke huden, hvis du lider av en hudsykdom,
eller har en sykdom som kan påvirke huden. • Før hver bruk, TEST
HVORDAN HUDEN DIN REAGERER ved å påføre produktet på et
lite område i det området du ønsker å behandle, mens du følger
bruksanvisningen. Hvis det etter 24 timer ikke har oppstått noen
reaksjon, kan du fortsette bruken. • Hvis du opplever
svie/prikking når du bruker kremen, fjern kremen øyeblikkelig og
skyll godt med kaldt vann. Hvis en brennende følelse vedvarer,
oppsøk lege. • Huden kan være mer sensitiv en kort periode etter
bruk, så unngå å skrape/klø huden. • Etter bruk anbefaler vi at du
venter 24 timer før du bruker anti-perspirant, andre parfymerte
produkter, selvbruningsprodukter, og svømmer eller soler deg.
• OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN • Hvis produktet
inntas, oppsøk lege umiddelbart og vis emballasjen. • Unngå kontakt
med øynene. Hvis produktet kommer i kontakt med øynene,
skyll umiddelbart med rikelige mengder vann og oppsøk lege.
• Inneholder alkali og thioglycolate. • Produktet kan føre til at
overflater kan bli glatte. • Unngå å søle på tepper, klær og gulv.
R Varotoimet • Säilytä ulkopakkaus, sillä varotoimet on
painettu siihen. • Lue kaikki varotoimet ja käyttöohjeet ennen
käyttöä ja noudata niitä. Voiteen saa antaa vaikuttaa yhteensä
enintään 6 minuuttia. • Sopii ihokarvojen poistamiseen sääristä,
käsivarsista, kainaloista ja bikinirajasta. EI SOVELLU karvanpoistoon
päästä, kasvoista, silmien ympäriltä, nenästä, korvista, peräaukon
ympäriltä tai sukuelimistä, nänneistä tai muista ruumiinosista.
• Ei saa käyttää iholla, jossa on suonikohjuja, arpia, luomia,
näppylöitä, haavoja tai ärsytystä tai joka on palanut auringossa tai
aiemmin ärtynyt ihokarvanpoistovoiteista. • Jätä karvanpoistokertojen
väliin aina vähintään 72 tuntia. • Jos sinulla on iho-ongelmia tai ihon
kuntoon vaikuttava sairaus tai lääkitys, neuvottele tuotteen käytöstä
lääkärin kanssa. • TESTAA IHON REAKTIOT ennen jokaista
käyttökertaa levittämällä voidetta pienelle ihoalueelle ja
puhdistamalla alue käyttöohjeiden mukaisesti. Jos iholla ei 24
TUNNIN kuluttua näy merkkejä ärsytyksestä, voit aloittaa
käytön. • Jos ihoa polttaa tai pistelee käytön aikana, poista voide
välittömästi ja huuhtele perusteellisesti vedellä. Jos tunne ei
häviä, hakeudu lääkäriin. • Vältä raapimista käsittelyn jälkeen, sillä
iho saattaa olla tavallista herkempi. • Vältä antiperspiranttien ja
kaikkien hajustettujen tuotteiden käyttöä sekä solariumia, uintia ja
auringonottoa 24 tunnin ajan karvanpoiston jälkeen.
• SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA. • Jos ainetta on
nielty, on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tuotteen
ulkopakkaus. • Varottava aineen joutumista silmiin. Roiskeet silmistä
on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja on hakeuduttava
lääkäriin. • Sisältää emäksisiä ainesosia ja tioglykolaattia.
• Tuote saattaa tehdä pinnoista liukkaita. • Varo tuotteen roiskumista
matoille, vaatteille ja lattioille.

X 3 SKREF AÐ FALLEGRI OG MJÚKRI HÚÐ
• Lesið leiðbeiningar fyrir notkun. Berið kremið á

húðina með spaðanum og dreifið því jafnt þannig
að það hylji hárin.

• Látið kremið liggja á húðinni í 3 mínútur, fylgist
vel með tímanum. Athugið síðan á litlu svæði
með spaðahausnum hvort hárin losni
auðveldlega og notið hann til að fjarlægja
afganginn af kreminu ef svo er. Ef þarf má láta
kremið liggja aðeins lengur á en þó EKKI
LENGUR EN 6 MÍNÚTUR SAMTALS.

• SKOLIÐ HÚÐINA vandlega með vatni
og þurrkið.

ATHUGIÐ
• Geymið varnaðar-og

notkunnarmiðan til frekari
notkunnar.

• Fylgið notkonarleiðbeiningum.
NOTID ALDREI LENGUR EN Í
6 MIN.

• Fyrir fótleggi, undir hendur og bikiní
svæðið, hentar ekki til notkunar á
aðra líkamshluta.

• Notið EKKI á ör, fæðingarbletti,
sprungna, rauða eða sólbrunna
húð, á húð sem hefur verið rökuð
síðustu 72 KLST., eða á húð sem
áður hefur sýnt óþol gagnvart
háreyðingarkremi.

• Hafið samráð við lækni fyrir notkun
ef þú notar lyf sem geta haft áhrif á
húðina eða ert með einhvern
húðsjúkdóm.

• Athugið fyrir hverja notkun hvaða
áhrif varan hefur á húðina. Berið
kremið á lítið svæði þar sem
ætlunin er að nota það. Fylgið
notkunarleiðbeiningum
nákvæmlega. Ef ekki koma fram
ofnæmisviðbrögð innan 24 KLST.
má halda meðferðinni áfram.

• Ef þú finnur fyrir óþægindum eða
kláða við notkun, fjarlægið
tafarlaust kremið og skolið með
vatni. Ef tilfinningin hverfur ekki
leitið læknis.

• Eftir notkun mælum við með að
það líði 24 tímar þar til að notaður
sé svitalyktaeyðir, ilm vörur, farið í
sund eða sólbað.

• Látið ávalt líða 72 klst milli
notkunar.

• GEYMIST ÞAR SEM BÖRN NÁ
EKKI TIL. Leitið strax læknis við
inntöku og sýnið ytri umbúðir.

• Forðist snertingu við augu. Ef efnið
berst í augu, skolið strax með miklu
vatni og leitið aðstoðar læknis.

• Inniheldur: basa, píóglýkólat.

Hårfjerningscreme
Hårborttagningskräm
Hårfjerningskrem
Karvanpoistovoide




