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Slovenščina

Uvod
Čestitamo za nakup in pozdravljeni pri Philipsu! Če želite popolnoma
izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem
mestu www.philips.com/welcome. 

Kaj je VisaCare in kako lahko pomaga vaši koži? Staranje, pomanjkanje
spanca, čustveni stres ali okoljski elementi negativno vplivajo na kožo. Ko na
koži opazite prve znake staranja in si ne opomore več tako hitro, koža
potrebuje dodatno nego in pozornost. Zato smo razvili napravo VisaCare, ki
predstavlja svež pristop k odpravljanju prvih znakov staranja in
pomlajevanju kože danes in jutri. Že po prvi uporabi ali po nekaj negah
(odvisno od tipa kože) lahko opazite učinke, kot je bolj gladka in obnovljena
koža. Učinki, kot sta čvrsta koža in enakomernejši ten, se lahko pokažejo po
4–6 tednih.

Napravo VisaCare lahko uporabljate v udobju lastnega doma in tako vedno
poskrbite, da je koža bolj gladka, čvrsta in obnovljena. VisaCare ima dvojni
sistem delovanja, ki hkrati izvaja piling in kožo masira. Sistem je učinkovitejši
in bolj nadzorovan kot pri ročnem pilingu. Naprava VisaCare je zasnovana,
da izpopolni vašo dnevno rutino. Uporabljajte jo po čiščenju kože in pred
nanosom hranilne maske ali dnevne ali nočne kreme. Po uporabi bo koža
bolje vpila masko ali kremo. Ste pripravljeni? Napravo VisaCare uporabljajte
doma dvakrat tedensko in vaša koža bo vidno lepša.

Kako deluje Philipsova tehnologija za
mikrodermoabrazijsko nego

Philips VisaCare ponuja sistem DualAction Air Lift & Exfoliation, ki kožo med
izvajanjem pilinga tudi masira. Tako stimulira obnavljanje povrhnjice za bolj
čvrsto, gladko in vidno sijočo kožo.
1 Konica za piling obnavlja kožo in stimulira naravni postopek obnavljanja

celic, zato bo koža bolj gladka in čvrsta z izboljšano teksturo. Nežno
odstranjuje grobe nepravilnosti in luske ter obnavlja kožo in jo pripravi na
učinkovito vpijanje vaše najljubše kreme po negi.

2 Sistem Air Lift System™ nežno masira in stimulira kožo ter spodbuja krvni
obtok, hkrati pa odstranjuje odmrle celice in kožo poživlja.

Splošni opis (sl. 1)
1 Filter
2 Obroček za piling
3 Konica za mikrodermoabrazijsko nego
4 Gumb za vklop/izklop
5 Lučka za polnjenje in kazalnik skoraj prazne baterije
6 Ročaj
7 Odvod zraka
8 Polnilno stojalo
9 Običajna konica za redno uporabo
10 Nežna konica za nego občutljive kože
11 Napajalnik
12 Manjši vtič
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- Torbica (ni prikazano)
- Čistilna ščetka (ni prikazano)

Pomembno 
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga
shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost
- Napajalnika ne smete zmočiti.
- Aparata ne polnite v mokrem okolju (npr. v bližini

polne kopalne kadi, delujoče prhe ali v bližini
napolnjenega bazena). 

Opozorilo
- Za polnjenje baterije uporabite samo snemljivi

napajalnik (SSW-2600), ki ste ga dobili z
aparatom.

- Aparata naj ne uporabljajo otroci in osebe z
zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi
nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna
za njihovo varnost.

- Pazite, da se z aparatom ne bodo igrali otroci.
- Če je aparat ali napajalnik poškodovan ali

pokvarjen, ga ne uporabljajte, da se ne bi

poškodovali.
- V napajalnik je vgrajen transformator.

Odstranitev in zamenjava napajalnika z drugim
nista dovoljeni, saj je to lahko nevarno.
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- Če se adapter poškoduje, ga morate zamenjati z
originalnim nadomestnim delom, da se izognete
nevarnosti.

- Naprave ne uporabljajte, če je konica za nego
poškodovana, zlomljena, razpokana ali
umazana. Pred uporabo konico vedno preglejte.
Če niste prepričani o njenem stanju, jo
zamenjajte.

- V vtičnico za majhen vtič na napravi ne
vstavljajte kovinskih predmetov, da ne
povzročite kratkega stika.

- Aparat vsebuje magnet. Magneti ne smejo biti v
bližini srčnih spodbujevalnikov. Ljudje, ki imajo
srčni spodbujevalnik ali kak drug vsadek, ne
smejo biti v neposredni bližini magnetov. Preden
uporabijo magnete ali pridejo v stik z njimi, se
morajo o tem posvetovati z zdravnikom
specialistom.

Pozor
- Aparat lahko uporabljate le za masiranje in nežno odstranjevanje

mrtve povrhnjice, da pospešite običajno obnavljanje kože.
- Naprave ne smete uporabljati pogosteje kot dvakrat tedensko, saj

lahko kožo razdražite.
- Aparata ne uporabljajte skupaj s kremami za piling kože in s

kemičnimi ali mehanskimi pilingi. Tako lahko poškodujete aparat in
kožo.

- Aparat uporabljajte, polnite in shranjujte pri temperaturah med 5
°C in 35 °C.

- Aparat popolnoma napolnite vsaj vsake 3 mesece, da ohranite
življenjsko dobo baterije.
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- VisaCare izboljša vpijanje krem in mask. Ker koža bolje vpija, se
lahko pojavijo negativne kožne reakcije. Svetujemo vam, da v prvih
2 do 4 tednih uporabe naprave VisaCare ne menjate kreme, ki jo
uporabljate za nego kože. Ko po tem času uporabite drugo kremo,
jo najprej preizkusite na majhnem delu kože obraza. Če se po
nanosu kreme pojavi negativna reakcija na predelu kože, ki ste ga
negovali z napravo VisaCare, kreme ne uporabljajte več. Ko
napravo uporabite prvič ali nadaljujete po več kot 2-tedenski
prekinitvi, najprej uporabite nežno konico. Tako boste kožo
pripravili na nego s to napravo.

Kontraindikacije in druga opozorila
Naprava je namenjena odpravljanju prvih znakov staranja kože na obrazu.
Zaradi zunanjih in notranjih dejavnikov se povrhnjica s staranjem tanjša,
zato je koža bolj groba in znaki poškodb, ki jih povzroča izpostavljenost
soncu, so vidnejši. Naprava se uporablja na koži obraza (razen predela nad
očmi in pod njimi).

Te naprave ne uporabljajte:
- Če imate na predelu, kjer boste uporabljali napravo, okužbe kože, odprte

rane, izpuščaje, opekline, sončne opekline, vnetje, ekcem, luskavico,
rdečico, teleangiektazijo (kuperozo ali popokane žilice), občutljivo kožo,
aktivno okužbo, kot je herpes, ali aktiven izbruh aken.

- Če imate na predelu, kjer boste uporabljali napravo, velika znamenja,
tatuje, ognjena znamenja, trajna ličila ali razdraženo kožo.

- Če si vaša koža še ni opomogla od kozmetičnega posega, kot je kemični
ali mehanski piling, laserska abrazija, frakcijska laserska nega,
mezoterapija ali kakšen drug poseg z dermalnimi polnili, ki ste ga imeli v
zadnjih dveh tednih.

- Če jemljete zdravila, ki vplivajo na kožo, kot so steroidi ali zdravila proti
aknam (Accutane, Isotretinoine ali Roaccutane). Posvetujte se z
zdravnikom.

- Če imate bradavice, jih z napravo ne skušajte odstraniti. Tako bi se
bradavice lahko razširile.

- Če imate brazgotine, se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom
ali dermatologom.

- Skupaj s kakršnim koli drugim sistemom za domačo rabo, ki se uporablja
za aktivni piling kože.

Splošni nasveti
- Na predele kože, ki ste jih negovali z napravo, vsaj 3 dni nanašajte

sončno kremo z zaščitnim faktorjem (SPF) 30 ali višjim.
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- Če imate hudo kožno bolezen (med drugim melanom, karcinom bazalnih
celic, aktinično keratozo, melazmo, sistemski eritematozni lupus, porfirijo,
motnje pri strjevanju krvi in težave s kolagenom, kot so keloidne
brazgotine, čezmerno nastajanje brazgotin in slabo celjenje ran v
preteklosti), se pred začetkom uporabe naprave posvetujte z zdravnikom.

- Če nameravate veliko časa preživeti na soncu (na primer med poletnim
dopustom), vam priporočamo, da en teden pred dopustom in dokler se
izpostavljate soncu prenehate uporabljati konico za učvrstilno nego in
uporabljate samo konico za osvetlitveno nego.

Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsova naprava ustreza vsem upoštevnim standardom in predpisom
glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Polnjenje
Opomba: Priporočamo, da napravo napolnite po vsaki uporabi.

Opomba: Napravo pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe
polnite 8 ur.

Polnjenje naprave
Opomba: Napravo lahko uporabljate, preden se baterija popolnoma
napolni, vendar v tem primeru njena učinkovitost in čas delovanja ne bosta
najboljša.

Opomba: Polnjenje običajno traja približno 8 ur. Ko je naprava popolnoma
napolnjena, jo lahko uporabljate do 30 minut, ne da bi jo priklopili na
električno omrežje.

1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen.
2 Vstavite manjši vtič v vtičnico polnilnega stojala in priključite napajalnik v

omrežno vtičnico.

10 Slovenščina



3 Napravo postavite na polnilno stojalo.

- Lučka za polnjenje utripa belo, kar pomeni, da se naprava polni. 

- Ko je baterija napolnjena, lučka za polnjenje neprekinjeno sveti belo. Po
približno 30 minutah lučka za polnjenje zaradi varčevanja z energijo neha
svetiti.

Kazalnik skoraj prazne baterije
Ko je baterija skoraj prazna, lučka za polnjenje med uporabo in po izklopu
naprave 4 sekunde utripa oranžno. Baterija ima še vedno dovolj energije za
celovito 5-minutno uporabo. Ko je baterija popolnoma prazna, se naprava
samodejno izklopi in lučka za polnjenje zelo hitro utripa oranžno. 

Priprava za uporabo
Napravo pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe polnite 8 ur.

Priprava
Pred uporabo naprave obraz vedno očistite in ga nežno obrišite do suhega.

Opomba: Naprava je namenjena izključno za suho uporabo. Ne uporabljajte
je na mokrem obrazu, v kadi ali pod prho.

Nasveti za uporabo
VisaCare ima dve različni konici za nego:
- Običajna konica za redno uporabo.
- Nežna konica za nego občutljive kože.
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Priporočamo, da pri začetnih negah uporabljate nežno konico, da vidite,
kako se koža odziva. Če se koža dobro odzove na nego z nežno konico,
lahko poskusite z običajno konico. Normalne in neželene kožne reakcije so
opisane drugje v tem uporabniškem priročniku. 

Opomba: Uporabite QR-kodo na platnici ali vpišite povezavo in si oglejte
spletni videoposnetek z navodili za ustrezno uporabo naprave.

Uporaba naprave
Opozorilo: Če domnevate, da je naprava poškodovana (na primer
zaradi padca ali udarca), natančno preglejte konico. Če je konica
poškodovana, jo zamenjajte. Poškodovane konice ne uporabljajte,
ker bi lahko opraskala kožo.

Opozorilo: Naprave ne uporabljajte brez konice, ker to ne koristi
koži in lahko povzroči neželeno kožno reakcijo.

Opozorilo: Naprave ne uporabljajte na velikih znamenjih, tatujih,
ognjenih znamenjih in trajnih ličilih. 

Nasvet: Priporočamo, da napravo uporabljate zvečer. Tako boste preprečili,
da bi bile morebitne kožne reakcije vidne čez dan. Rahla pordelost ter
občutek toplote in ščemenja sta normalna in običajno izgineta v 1 uri. 

Opomba: za najboljši učinek uporabljajte napravo dvakrat tedensko.
Naprave ne smete uporabljati pogosteje, ker bi lahko prišlo do draženja
kože.

1 Napravo vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.

2 Pri prvi uporabi naprave preizkusite konico na podlakti, preden jo
uporabite na obrazu. Napravo enkrat premaknite po koži in nato
počakajte približno eno uro. Če se morebitna kožna reakcija po tem času
ublaži, lahko konico brez skrbi uporabljate na obrazu.

Opomba: Pred uporabo vedno preverite, ali je konica poškodovana.
Poškodovana konica lahko opraska kožo. Če je konica poškodovana, jo
zamenjajte.

Opomba: Naprave ne uporabljajte brez konice, ker to ne koristi koži in
lahko povzroči neželeno kožno reakcijo.

3 Konico postavite na obraz tako, da čutite, kako se prisesa na kožo. Konica
mora biti vedno v popolnem stiku s kožo na delu obraza, ki ga
obdelujete. Vendar konice ne smete premočno pritiskati ob kožo.
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4 Konico nežno premikajte v ravnih linijah. Oglejte si prvo sliko o uporabi
naprave na predelih obraza, ki je na voljo na zloženki na zadnji strani tega
priročnika.

Nasvet: S prosto roko napnite in držite kožo. Napravo premikajte stran od
roke. Tako boste lažje dosegli pravilno sesanje, zlasti na sencah in licih.

Opomba: Naprave ne uporabljajte na velikih znamenjih, tatujih, ognjenih
znamenjih in trajnih ličilih.

Opomba: Naprave ne uporabljajte na predelu pod očmi ali nad očmi, saj
je tam koža tanka in občutljiva. Pri obdelovanju gubic ob očesnih kotičkih
položite prst druge roke na kot veke in napravo premikajte stran od prsta
proti sencam. 

Opomba: Ko konico položite na kožo, je ne držite na enem mestu.

5 Glede na vrsto konice in stanje kože večkrat premaknite napravo po
vsakem predelu:
- Prva uporaba: enkrat ali dvakrat premaknite nežno konico prek

vsakega predela.
- Po nekaj uporabah: od 4- do 6-krat premaknite nežno konico prek

vsakega predela ali pa začnite uporabljati običajno konico. Če
uporabljate običajno konico, jo premaknite prek vsakega predela od
3- do 4-krat. Ko se koža navadi na napravo, jo premikajte prek
vsakega predela od 4- do 6-krat. 

6 Ko obdelate vse predele, pritisnite gumb za vklop/izklop, da napravo
izklopite. Celovit poseg traja približno 5 minut.

Glede na tip vaše kože lahko občutite toploto in ščemenje. Lahko se pojavi
tudi rahla rdečica. To je samo začasno in mora izginiti v 5 do 10 minutah.

Nasvet: na predelih, kjer težje dosežete popoln stik s kožo (na primer na
čelu), poskusite napravo držati drugače. Poskusite z navpičnimi in
vodoravnimi premiki, da dosežete ustrezen stik naprave s kožo. Lahko tudi
držite roko pri miru in namesto nje premikate glavo.

Pozor: Če domnevate, da je naprava poškodovana (na primer zaradi padca
ali udarca), natančno preglejte konico. Če je konica poškodovana, jo
zamenjajte. Poškodovane konice ne uporabljajte, saj bi lahko opraskala
kožo.

Po uporabi
Po uporabi naprave nanesite hranilno masko ali dnevno ali nočno kremo. Če
greste na prosto, uporabite zaščito pred soncem. Naslednje 3 dni ne
uporabljajte nobene druge metode za mehanski ali kemijski piling, Ne hodite
na elektrolizo ali voskanje obraza in ne uporabljajte depilatorjev. Ličila lahko
nanesete takoj po uporabi naprave.

Pozor: Naprave ne potapljajte v vodo.

Opozorilo: Ročaja ali konice naprave nikoli ne čistite s čistilnimi gobicami,
jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton.
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Opomba: Konico očistite po vsaki uporabi zaradi higienskih razlogov in za
preprečitev zamašitve filtra. Za čiščenje konice uporabljajte samo sredstvo
za pomivanje posode ali alkoholno raztopino (največ 70-odstotno). 

1 Napravo izklopite. 

2 Odstranite konico z naprave.

3 Konico očistite pod tekočo vročo vodo (največ 70 °C) in z nekaj sredstva
za pomivanje posode. 

Nasvet: Očistite jo lahko tudi s čistilno ščetko. 

Nasvet: Če je obroček za piling umazan, konico za 5 do 10 minut
namočite v vročo vodo z nekaj sredstva za pomivanje posode ali v
alkoholno raztopino. 

Opomba: Pri čiščenju filtra naj bo konica obrnjena navzdol, da sperete
vso preostalo umazanijo v filtru. 

4 Konico obrišite do suhega s krpo, ki ne pušča vlaken, ali počakajte, da se
posuši na zraku. Ko je suha, jo znova namestite na ročaj.

5 Ročaj očistite z vlažno krpo.
6 Polnilno stojalo očistite z vlažno krpo.

Nevarnost: Polnilnega stojala in napajalnika ne močite. Nikoli ju ne smete
potapljati v vodo ali spirati pod pipo.

Shranjevanje
Napravo shranjujte z nameščeno konico na polnilnem stojalu ali v torbici.

Nasvet: Konico, ki jo najpogosteje uporabljate, pustite nameščeno na
napravi, drugo konico pa shranite v vrečko. Tako se boste lažje držali načrta
uporabe.
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Opomba: Mokre konice ne shranjujte na napravi ali v torbici.

Zamenjava
Za najboljše rezultate vam priporočamo, da vsakih šest mesecev zamenjate
konici (ali prej, če je abrazivna struktura deformirana ali poškodovana).
Nadomestne konice so na voljo na našem spletnem mestu. Konico
prepoznate po kodi izdelka, ki jo najdete na notranji strani konice.

Naročanje dodatne opreme
Dodatno opremo ali rezervne dele lahko kupite na spletni strani
www.shop.philips.com/service ali pri Philipsovem prodajalcu. Lahko se tudi
obrnete na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (podatki
za stik so na mednarodnem garancijskem listu).

Recikliranje
- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj z običajnimi

gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).

- Ta simbol pomeni, da je v izdelek vgrajena akumulatorska baterija, ki je ni
dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki
(2006/66/ES). Izdelek odnesite na uradno zbirno mesto ali Philipsov
servisni center, kjer bodo strokovnjaki odstranili akumulatorsko baterijo.

- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in
elektronskih izdelkov ter akumulatorskih baterij. S pravilnim odlaganjem
boste pomagali preprečiti negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.

Odstranitev akumulatorske baterije
Akumulatorske baterije odstranite samo, ko boste aparat zavrgli.
Pred odstranjevanjem baterij se prepričajte, da je aparat izključen
iz omrežne vtičnice in da so baterije popolnoma prazne.

Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju aparata in odlaganju
akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne
ukrepe.
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1 Z izvijačem odstranite zadnjo in sprednjo ploščo aparata in izvlecite
notranje ohišje aparata.

1

2

2 Z izvijačem iz notranjega ohišja odstranite zaponki.
3 Iz notranjega ohišja (1) odstranite elektronske dele in nato odstranite

akumulatorsko baterijo (2).

Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support
ali preberite mednarodni garancijski list.

Odpravljanje težav
V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri
uporabi aparata. Če težave ne morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na
strani www.philips.com/support poiščite seznam pogostih vprašanj ali se
obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava Rešitev

Ne vem, ali je naprava
primerna za uporabo na
moji koži.

Preverite, ali je naprava primerna za vašo kožo.

Naprava se ne polni. Prepričajte se, da je vtičnica, v katero ste priključili napravo, pod
napetostjo. Napetost, ki je navedena na napravi, mora ustrezati napetosti
lokalnega električnega omrežja. Preverite, ali ste napravo pravilno
namestili na stojalo. Če uporabljate vtičnico omarice v kopalnici, boste
morda morali prižgati luč, da bo vtičnica pod napetostjo. Če lučka na
napravi še vedno ne začne svetiti ali če se naprava še vedno ne polni, se
obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Naprava med polnjenjem
ne deluje.

To je varnostni ukrep. Naprava ni zasnovana, da bi delovala med
polnjenjem. Za 5 minut izvajanja nege na obrazu napravo polnite
približno 1 uro.

Če napravo uporabljam na
vlažni koži, rezultati niso
najboljši.

Napravo uporabljajte samo na suhi koži. Zasnovana je tako, da najbolje
deluje na suhi koži.
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Težava Rešitev

Na moji koži se po uporabi
naprave pojavijo reakcije.

Nemudoma po uporabi naprave se lahko na koži pojavi rahla rdečica.
Med uporabo lahko občutite toploto in ščemenje. Ti učinki običajno
izginejo v nekaj minutah in so ponavadi prijetni. Vaša koža bo morda
suha, dlje časa rdeča ali zatečena in se bo luščila. To lahko pomeni, da
ste napravo premočno pritiskali na obraz ali ste ta predel prevečkrat
obdelali. Pri naslednji negi naprave ne pritiskajte tako močno ob kožo ali
ta predel obdelajte manjkrat. Redko lahko naprava povzroči modrico ali
mehur, opraska kožo ali spremeni pigmentacijo. Skoraj vse kožne reakcije
izginejo v enem tednu, spremembe pigmentacije pa se zmanjšajo v nekaj
tednih ali mesecih. Za preprečitev morebitnih neželenih učinkov po negi
uporabite dnevno kremo z zaščitnim faktorjem ali kremo za sončenje. To
pomaga preprečiti sončne opekline. Naprava je bila preizkušena in
potrjena za varno, če se uporablja skladno z navodili v priročniku za
uporabo. Zdravila ali izdelki in njihovi možni neželeni učinki vplivajo na
posamezne ljudi na različne načine. Ker vedno obstaja možnost, da se pri
uporabi te naprave ali katerega koli drugega izdelka pojavi redek ali
predhodno neznan neželeni učinek, se obrnite na Philipsov center za
pomoč uporabnikom, če se pojavi neželen učinek, ki zgoraj ni omenjen.

Napravo težko premikam
po koži/ne čutim, da bi se
prisesala/učinek je šibkejši
v primerjavi s prejšnjimi
uporabami naprave.

Preverite, ali je filter zamašen. Očistite konico tako, da jo sperete pod
tekočo vodo. Če je obroček za piling umazan, konico za 5 do 10 minut
namočite v vročo vodo z nekaj sredstva za pomivanje posode. Očistite jo
lahko tudi s čistilno ščetko. Pri čiščenju filtra naj bo konica obrnjena
navzdol, da sperete vso preostalo umazanijo iz filtra. Konico obrišite do
suhega s krpo, ki ne pušča vlaken, ali počakajte, da se posuši na zraku.
Preverite, ali občutite sesanje, ko konica ni nameščena: odstranite konico
in nato vklopite napravo. Ko položite prst na luknjo, morate občutiti
sesanje. Če sesanja ne občutite, je naprava morda poškodovana. Obrnite
se na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Na čelu težko ohranjam
napravo prisesano na
kožo.

Poskusite napravo držati na različne načine, da najdete pravi kot med
konico in čelom za vzdrževanje stalnega stika s kožo. Napravo počasi
premikajte po čelu. Lahko tudi poskusite držati roko pri miru in namesto
nje premikati glavo.

Ne vem, kdaj lahko začnem
uporabljati običajno
konico.

Ko pri uporabi nežne konice ni več neželenih učinkov, lahko začnete
uporabljati običajno konico. Ko konico uporabite prvič, se bodo na koži
morda pojavile drugačne reakcije. Koža potrebuje nekaj časa, da se
navadi na novo konico.
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