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SKIN PROTECTIVE CRÈME
FOR SHAVING
PREP MAKES SHAVING A PLEASURE
PREP CRÈME is a unique formulation of natural aromatic
compounds in a soothing base.
The lubricants and cooling agents in PREP CRÈME and
PREP GEL, are ideal for painless shaving of sensitive skins
and heavy beards.
PREP protects the skin by assisting razor glide, preventing
razor drag and helping to give a cool, close, comfortable
shave without catching or pulling. PREP’s unique
formulation soothes and cools razor burn, rashes and
tender spots. PREP stops nicks, cuts and chin scratches.
FULL LATHER METHOD
1. Wash face, or area to be shaved, thoroughly with soap
and warm water. Towel dry.
2. Rub PREP CRÈME into the beard to form a creamy
protective layer.
3. Lather over PREP with shaving gel, shaving foam or
shaving soap.
4.Shave carefully with a clean, sharp razor using firm
light strokes.
5. Rinse razor frequently in hot water to prevent razor clogging.
6.Rinse face and towel dry.
7. For a perfect finish apply PREP AFTERSHAVE BALM to
cool, condition and moisturise the skin.
QUICK LATHERLESS WAY
1. Wash face, or area to be shaved, with soap and warm
water. Towel dry.
2. Spread a thick layer of PREP onto the beard.
3. Shave, rinsing blade frequently.
4.Apply PREP AFTERSHAVE BALM for a perfect finish.
SHAVING NON-FACIAL HAIR
PREP CRÈME is ideal for shaving underarms, bikini line,
inner thigh and legs. It can also be used for pre-surgical
shaving. Follow the instructions on shaving on this leaflet.
To soothe and moisturise newly shaved skin apply
PREP BALM.

FOR EXTERNAL USE ONLY. READ INSTRUCTIONS BEFORE USE

FOR THE WHOLE FAMILY
PREP CRÈME is excellent for the following family uses:
SUNBURN AND WINDBURN
PREP CRÈME soothes and cools overheated, reddened skin
and takes the sting out of sunburn. Smooth on liberally as
necessary. PREP CRÈME can also be used to soothe the
effects of windburn after exposure to the elements.
CHAFING
PREP CRÈME soothes reddened chafed, skin irritations
caused by sports such as running, walking, hiking, cycling
and skiing. Massage PREP CRÈME into the chafed areas
before, during and after sport.
CHAPPED DRY SKIN
PREP CRÈME softens and moisturises hard, cracked skin.
Massage PREP CRÈME into heels, elbows, knees, hands and
dry areas frequently until softened.
INSECT BITE RELIEF
For insect bites, clean the area with an antiseptic. Apply
PREP CRÈME three times a day.
SKIN IRRITATION
Wash baby’s buttocks and dry carefully. Apply PREP CRÈME
gently to reddened areas after each nappy change.
Do not apply to broken skin.
TIRED, ACHING FEET
PREP is ideal for massaging tired, aching feet. Soothes and
relieves. Refreshes perspiring feet.
MASSAGE FOR BEDRIDDEN PATIENTS
Use PREP CRÈME as a massage cream to assist circulation
in pressure areas of bedridden patients.
Keep this pamphlet in medicine cabinet for reference.

NEDERLANDS

HUIDBESCHERMENDE CRÈME
VOOR SCHEREN

verlicht de kleine irritaties van het leven!
VOOR HET HELE GEZIN

PREP CRÈME en PREP Scheergel zijn ideaal om zelfs een
gevoelige huid of zware baard te scheren zonder irritatie.
PREP is vochtregulerend en verzachtend; de crème
bevordert het glijden van het mes en beschermt de huid.
PREP's unieke samenstelling met etherische oliën en
plantenextracten verkoelt en verzacht. PREP voorkomt
irritaties, een pijnlijke hals en gevoëlige plekken na
het scheren.

PREP CRÈME is een uitstekend middel bij de volgende toepassingen:

VOOR SCHEREN VAN GEVOELIGE HUID

SCHAVEN
PREP CRÈME geeft verzachting op een rode, geschaafde huid,
veroorzaakt door sport, zoals hardlopen, wandelen, trektochten
maken, fietsen en skiën. Wrijf PREP CRÈME op de geschaafde plekken
voor, tijdens en na het sporten.

PERFECT SCHEREN
1. Was uw gezicht met warm water en zeep daarna afdrogen.
2. Breng PREP CRÈME aan.
3. Daarover een laagje scheergel of scheerschuim.
4. Scheren met een scherp mesje.
5. Scheermesjes tussendoor regelmatig
schoonspoelen met warm water.
6. Afspoelen en droog deppen.
7. Gebruik PREP AFTERSHAVE BALSEM voor extra
verkoeling en verzachting.
SNEL SCHEREN
1. Was uw gezicht met warm water en zeep daarna afdrogen.
2.PREP CRÈME royaal aanbrengen.
3. Scheren met een scherp mesje.
4.Afspoelen en droog deppen.
5. Gebruik PREP Aftershave Balsem voor extra verkoeling
en verzachting.
VERWIJDEREN VAN LICHAAMSBEHARING ANDERS DAN
GEZICTSBEHARING
PREP CRÈME is een ideaal middel om onder armen,
bikinilijn, binnenzijde van dijen en benen me te scheren.
Het kan ook gebruikt worden ten behoeve van
pre-operatief scheren. Volg de scheer-aanwijzingen
bovenaan deze kolom. Breng, bij een pasgeschoren huid,
PREP BALSEM op voor vochtinbrenging en om de huid
te verzachten.

ZONNEBRAND EN IRRITATIES DOOR WIND
PREP CRÈME verzacht en verkoelt een oververhitte, rode huid en
haalt het venijn uit een zonverbrande huid. Onbeperkt aanbrengen
totdat verlichting optreedt. PREP CRÈME kan ook gebruikt worden
om de effecten van wind-irritaties na blootstelling aan de elementen,
te verzachten.

DROGE EN GEBARSTEN HUID
PREP CRÈME werkt vochtregulerend en versoepelend voor een harde
gebarsten huid en helpt bij de genezing. Wrijf PREP CRÈME op
hakken, ellebogen, knieën, handen en andere droge plekken zo vaak
als nodig is.
INSECTENBETEN
Maak het gebied van de insectenbeet schoon met een antiseptisch
middel. Breng drie maal daags PREP CRÈME aan.
VERLICHT IRRITATIE
Was de billetjes en droog ze zorgvuldig af. Breng PREP CRÈME
voorzichtig op de rode plekken aan bij iedere verschoning.
Nieet aanbrengen op een kapotte huid.
PIJNLIJKE VOETEN
PREP is ideaal voor het masseren van vermoeide en pijnlijke voeten
en tevens opfrisser bij overmatige transpiratie.
MASSAGE-MIDDEL
As massge-middel voor het bevorderen van de bloedsomloop bij
bedlegerige patiënten.
Bewaar een pot PREP CRÈME met deze gebruiksaanwijzing in uw
medicijnkastje.

