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KERABIONE Serum wzmacniające d/rzęs serum 5ml
 

Cena: 36,98 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 ml

Postać serum

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Marzysz o pięknych, naturalnych rzęsach? Nie masz czasu na regularne wizyty u kosmetyczki? A może właśnie po zabiegu
zagęszczania Twoje naturalne rzęsy wymagają wzmocnienia?
Jeśli oczekujesz spektakularnych efektów, koniecznie sięgnij po Wzmacniające serum do rzęs od Kerabione.

KERABIONE od wielu lat pomaga Polkom zachować zdrowe i piękne włosy. Teraz równie gęste i długie mogą być Twoje rzęsy, i to już po
3 tygodniach stosowania. Kompleks starannie dobranych składników aktywnych sprawia, że rzęsy stają się bardziej odporne na
wypadanie. Nowe rzęsy rosną wyraźnie gęstsze, dłuższe i mocniejsze.
Produkt jest przebadany pod nadzorem dermatologów i okulistów. Bezpieczny dla osób o wrażliwej skórze wokół oczu oraz noszących
szkła kontaktowe.
Nie skleja i nie obciąża włosków.
Wzmacniające serum do rzęs to skuteczna kuracja, która zapewnia efekt długich, gęstych i zdrowych rzęs.

 Właściwości:

100% badanych potwierdza działania wydłużające rzęs
90% badanych potwierdza działania zagęszczające rzęsy
84% badanych potwierdza działania wzmacniające rzęsy

Serum efektywnie wzmacnia i odżywia rzęsy oraz brwi, a kompleks składników aktywnych (Bimatoprost + Peptydy + Panthenol)
korzystnie wpływa na ich kondycję.
Rzęsy zyskują odporność na wypadanie, a nowe rosną wyraźnie gęstsze, dłuższe i mocniejsze.
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 Składniki aktywne:

Bimatoprost
Peptydy
Panthenol
Ekstrakt z dyni
Ekstrakt ze świetlika

Sposób użycia:

Na czystą i suchą skórę powiek (po uprzednim demakijażu i umyciu wodą) nałożyć jednym pociągnięciem aplikatora niewielką ilość
preparatu tuż u nasady rzęs. Stosować na górną powiekę oraz brwi.
Nakładać raz dziennie na noc. W razie dostania się preparatu do oczu, zmyć obficie wodą. Stosować codziennie przez 3-8 tygodni, a
następnie 2-4 razy w tygodniu dla podtrzymania efektu. Pierwsze rezultaty można zaobserwować po 3 tygodniach.
Najbardziej spektakularny efekt osiąga się po 12 tygodniach kuracji.

 Wytwórca

Valentis AG
CH-6982 Agno - Lugano
Szwajcaria

 Importer

Valentis Polska Spółka z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa
Polska
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