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AA Long4Lashes SERUM przyspieszające wzrost rzęs
 

Cena: 79,89 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo LONG4LASHES

Opis produktu
 

Long 4 Lashes

Serum przyspieszające wzrost rzęs 3 ml

Long 4 Lashes serum do rzęs 3 ml

Nawilża i wygładza powierzchnię rzęs, wnikając we włókno włosków wzmacniając i odżywiając rzęsy. Zawiera bimatoprost - substancję
aktywną uważaną obecnie za jeden z najefektywniejszych związków stymulujących wzrost rzęs.

Stosowanie

Serum nałożyć jednym pociągnięciem przy użyciu pędzelka-aplikatora na czystą i suchą skórę powiek wzdłuż linii górnych rzęs (po
uprzednim demakijażu). Stosować raz dziennie na noc. Nie stosować do wnętrza oka i na dolną linię rzęs.

Preparat może być stosowany przez osoby noszące szkła kontaktowe (przed aplikacją należy zdjąć szkła), po zakończonej
chemioterapii, na przedłużane i zagęszczane rzęsy, na makijaż permanentny, a także po hennie brwi i rzęs.

Serum Long 4 Lashes to odżywka do rzęs, której zadaniem jest wydłużenie, pogrubienie oraz wzmocnienie rzęs, a także zwiększenie ich
ilości. Long 4 lashes wpływa na poprawę kondycji rzęs, dodatkowo pogłębia ich naturalny kolor.

W jaki sposób działa serum do rzęs Long 4 Lashes?

Składnikiem odpowiedzialnym za spektakularne efekty serum Long 4 Lashes jest bimatoprost - substancje uważana obecnie za jeden z
nabardziej efektywnych

związków stymulujących wzrost rzęs. Bimatoprost wpływa zarówno na fazę wzrostu rzęs, zwiększając ich ilość oraz długość oraz na
fazę stacjonarną, w której rzęsy przestaja rosnąć. Bimatoprost w tej fazie przedłuża czas życia rzęs. Składnik odpowiedzialny jest za:
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zwiększenie długości i grubości rzęs,

zwiększenie ich ilości,

wzmocnienie rzęs,

pogłębienie koloru rzęs.

Dodatkowe składniki serum do rzęs Long 4 Lashes, to:

kwas hialuronowy - nawilżający i wygładzający powierzchnię rzęs,

prowitamina B5 - która wzmacnia oraz poprawia strukturę rzęs, dzięki niej rzęsy stają się mocniejsze, bardziej elastyczne, lśniące,

alantoina - zapobiegająca podrażnieniom oraz zaczerwienieniom, łagodząca powstałe podrażnienia.

Jak stosować serum do rzęs Long 4 Lashes?
Przed użyciem należy wykonać demakijaż. Serum nałożyć pędzelkiem-aplikatorem na czystą i suchą skórę powiek wzdłuż linii górnych
rzęs lub na brwi.

Stosować na noc, 1x dziennie. Nie należy stosować serum Long 4 Lashes do wnętrza oka i na dolną linię rzęs.

Skład

Aqua, Pentylene Glycol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Bimatoprost, Hydrolyzed Hyaluronate, Pantenol, Allantoin, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium Phosphate, Triethanolamine, Methylparaben, Alcohol.
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