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Kerabione serum wzmacniające do rzęs 5 ml
 

Cena: 47,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 ml

Postać Serum

Producent VALENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
KERABIONE Wzmacniające serum do rzęs to precyzyjna kuracja zapewniająca efekt długich, gęstych i zdrowych rzęs.

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

Charakterystyka

Serum skutecznie wzmacnia i odżywia rzęsy i brwi, a zawarty w nim kompleks składników aktywnych (Bimatoprost + Peptydy +
Panthenol) korzystnie wpływa na ich kondycję.
Rzęsy stają się bardziej odporne na wypadanie, a nowe są wyraźnie gęstsze, dłuższe i mocniejsze.
Produkt przebadany pod nadzorem dermatologów i okulistów.
Bezpieczny dla osób o wrażliwej skórze wokół oczu oraz noszących szkła kontaktowe.
Pierwsze efekty już po 3 tygodniach
Wystarczy na 3 miesiące kuracji
Wąski pędzelek zapewnia precyzyjną aplikację
Nie skleja i nie obciąża rzęs/brwi

Skuteczność potwierdzona badaniami: 

działanie wydłużające rzęsy u 100% probantek
preparat wydłuża rzęsy nawet o 57,14%
zagęszczenie rzęs u 90% probantek
wzmocnienie rzęs u 84% badanych*
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przywraca rzęsom/brwiom zdrowy wygląd u 80% badanych*
stymulacja odrastania rzęs u 68% badanych*
nowe rzęsy/brwi wyraźnie gęstsze, dłuższe i mocniejsze u 64% badanych*
pogrubienie rzęs u 56% badanych*

*Badania aplikacyjne na grupie 25 kobiet przez okres 12 tygodni
*Badania aparaturowe na grupie 10 kobiet po 12 tygodniach

Stosowanie

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. 

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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