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L'biotica ActiveLash promocyjny zestaw - serum
przyspieszające wzrost rzęs 3,5 ml + elegancka kosmetyczka
GRATIS!!!
Cena: 45,25 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

1 zestaw

Postać

Serum

Producent

L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Wstęp
L'biotica ActiveLash promocyjny zestaw, w skład którego wchodzi:
serum przyspieszające wzrost rzęs 3,5 ml
elegancka kosmetyczka GRATIS!!!
Składniki
Aqua, Pentylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Bimatoprost, Panthenol, Hydrolyzed Keratin, Allantoin.
Charakterystyka
Serum ActiveLASH pobudzające wzrost rzęs, to skuteczna i bezpieczna odżywka, która sprawi, że Twoje rzęsy będą bajecznie
długie, gęste i wzmocnione. Aktywny składnik serum stymuluje szybszy wzrost rzęs, skutecznie zapobiega ich wypadaniu oraz
wydłuża fazę ich wzrostu pozwalając uzyskać spektakularny efekt pięknych, wydłużonych i naturalnych rzęs już po ok. 30 dniach
regularnego stosowania.
Keratyna - dodatkowo wzmacnia rzęsy, zwiększając ich objętość oraz wytrzymałość,
Panthenol – wpływa na regenerację i odżywienie struktury włosa,
Alantoina - zapobiega podrażnieniom.
Efekt
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Długie, gęste i mocne rzęsy.
Zregenerowane i odżywione brwi.
Pierwsze efekty już po 4 – 5 tygodniach.
Stosowanie
Serum należy nakładać za pomocą pędzelka na czystą i suchą skórę powiek, u nasady górnych rzęs lub na brwi. Stosować regularnie 1 x
dziennie, na noc, przez okres ok. 8 - 10 tygodni.
Opakowanie wystarcza na ok. 3 miesiące regularnego stosowania. Pędzelek typu eye-liner, z naturalnego włosia ułatwia precyzyjną
aplikację u nasady rzęs.
UWAGA
Nie stosować serum do wnętrza oka i na dolną linię rzęs. Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W przypadku dostania się do oka, przemyć wodą. Odżywka nie może być stosowana
przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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