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Long 4 Lashes serum przyspieszające wzrost brwi 3 ml
 

Cena: 68,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 3 ml

Postać Serum

Producent OCEANIC

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Long 4 Lashes serum przyspieszające wzrost brwi to innowacyjna formuła zagęszczająca, wzmacniająca oraz wyraźnie poprawiająca
kondycję brwi.

Long 4 Lashes - bo zdrowie jest piękne

Trend na cienkie, wystylizowane brwi minął miejmy nadzieję - bezpowrotnie. Kreatorzy mody, urodowi specjaliści, makijażyści oraz
kobiety na całym świecie zwracają się w stronę natury i naturalności - to zdrowie i naturalny wygląd jest aktualnie na modowym i
urodowym świeczniku. Long 4 Lashes serum zagęszczające brwi wychodzi naprzeciw potrzebom i wymaganiom tak kosmetologów, jak
i konsumentów, niwelując problem przerzedzonych i słabych włosków.
Long 4 Lashes serum zagęszczające brwi stosuje się na noc, na oczyszczone z zanieczyszczeń i makijażu łuki brwiowe. Wygodny w
użyciu aplikator nabiera dokładnie tyle produktu, by idealnie odżywić włoski oraz stymulować obszary wymagające zagęszczenia.

Najlepsze i najtrwalsze rezultaty działania serum zagęszczającego brwi Long 4 Lashes można zaobserwować po pełnej, trwającej 6
miesięcy kuracji, choć pierwsze efekty zauważalne są dużo szybciej.

Właściwości i zastosowanie

Niezależnie od tego, czy natura nie obdarzyła danej osoby bujnymi brwiami, czy może na ich słabszy stan wpłynęły długoletnie zabiegi
usuwania i stylizowania włosków - dla wszystkich borykających się z rzadkimi, niesfornymi brwiami, powstało idealne rozwiązanie w
postaci serum przyspieszającego wzrost brwi od Long 4 Lashes.
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Producent wykazał się już znakomitymi produktami do rzęs, a teraz postanowił wypuścić na rynek skuteczne serum do brwi.

Korzystając z najnowszych, światowych osiągnięć medycyny estetycznej opracowano wyjątkowo skuteczny produkt, który zagęszcza i
wzmacnia brwi oraz widocznie poprawia ich kondycję. Jego receptura zawiera bimatoprost - substancję aktywną uważaną obecnie za
jeden z najefektywniejszych związków stymulujących wzrost brwi. Dodatkowo preparat wzbogacono o kwas hialuronowy, który nawilża i
wygładza powierzchnię brwi oraz prowitaminę B5, która wnikając we włókno włosków, poprawia ich strukturę i sprawia, że stają się
mocniejsze, bardziej elastyczne i lśniące. Alantoina zapobiega podrażnieniom i zaczerwienieniom.

Stosowanie
Serum nałożyć przy użyciu aplikatora na czystą i suchą skórę od wewnętrznej do zewnętrznej strony brwi lub na obszary wymagające
zagęszczenia. Stosować raz dziennie na noc.

Kiedy widać pierwsze efekty i jak je utrzymać?
Pierwsze efekty można zaobserwować już po 3 tygodniach regularnego stosowania. Dla zaobserwowania pełnego efektu należy
przeprowadzić pełną, sześciomiesięczną kurację. W celu utrzymania efektu po zakończonej kuracji, serum powinno się stosować 3-4
razy w tygodniu. Serum do brwi 3 ml wystarcza na około 4-miesięczną codzienną kurację.
Czy można stosować serum na makijaż permanentny?
Tak, jednak zaleca się odczekanie 2 tygodni od wykonania makijażu zanim przystąpi się do kuracji serum Long4Lashes.
Czy podczas kuracji można wykonywać codzienny makijaż?
Tak, ponieważ serum stosuje się na noc na czystą i suchą skórę.
Czy można robić hennę brwi stosując jednocześnie kurację?
Brak przeciwwskazań.
Czy osoby noszące szkła kontaktowe mogą stosować serum?
Tak, preparat może być stosowany przez osoby noszące szkła kontaktowe (przed aplikacją należy zdjąć szkła).
Czy w czasie ciąży i karmienia piersią można stosować serum Long4Lashes?
Z uwagi na brak wystarczających badań, nie należy stosować preparatu w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią.
Czy można rozpocząć kurację w trakcie chemioterapii?
Produkt nie był badany na osobach w trakcie trwania chemioterapii, dlatego o możliwości stosowania preparatu powinien zdecydować
lekarz.
Jaki jest termin przydatności produktu?
Serum od otwarcia należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Ważne informacje
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem sklep@cefarm24.pl.

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