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Biotebal rzęsy XXL, 3 ml
 

Cena: 43,60 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 3 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Biotebal rzęsy XXL to specjalistyczne serum, które już po 3 tygodniach stosowania zapewnia efekt długich, pięknych i zdrowych rzęs.
Dzięki specjalnej formule Inno-BiBiotinTM, skutecznie i bezpiecznie wydłuża, pogrubia i wzmacnia rzęsy oraz brwi. Zawiera kompleks
składników działających na wielu płaszczyznach: stymulacja wzrostu, wydłużenie rzęs, odżywienie i nawilżenie oraz łagodzenie
podrażnień. Tak starannie dobrane składniki zapewniają kompleksową pielęgnację przy użyciu jednego preparatu.

Skład:

Aqua, Glycerin, Disodium Phosphate, Panthenol, Biosaccharide Gum-1, Biotinoyl Tripeptide-1, Biotin, Bimatoprost, Euphrasia Officinalis
Extract, Hydrolyzed Cucurbita Pepo Seedcake, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Imidazolidinyl Urea, Methylparaben, Disodium EDTA,
Citric Acid, Alcohol Denat., Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

Sposób użycia:

Na czystą i suchą skórę górnych powiek (po uprzednim demakijażu i umyciu wodą) nałożyć niewielką ilość preparatu jednym
pociągnięciem aplikatora (nie powtarzać) tuż u nasady rzęs (podobnie jak eyeliner). Można stosować na brwi. Nakładać raz dziennie na
noc. W razie dostania się preparatu do oczu, zmyć obficie wodą. Stosować codziennie przez 3-8 tygodni, a później 2-4 razy w tygodniu
dla podtrzymania efektu.

Dodatkowe informacje:

Produkt zawiera bimatoprost. Nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące piersią, osoby w trakcie chemioterapii oraz w
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wieku poniżej 18 lat. Nie należy stosować w przypadku chorób oczu lub nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu. Należy
unikać dostania się preparatu do oczu.
Bimatoprost zawarty w produkcie może powodować zaczerwienienie oczu, swędzenie, uczucie dyskomfortu lub suchości. W takich
przypadkach należy przerwać stosowanie preparatu na 5-7 dni. W przypadku nie ustąpienia objawów, należy skontaktować się z
lekarzem. Przy długotrwałym stosowaniu w miejscu aplikacji może dojść do ściemnienia skóry powiek. W większości przypadków efekt
ustępuje po zaprzestaniu stosowania.

Podmiot odpowiedzialny:

Z.F. Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
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