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Long 4 Lashes serum przyspieszające wzrost rzęs 3 ml
 

Cena: 62,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 3 ml

Postać Tusze do rzęs

Producent OCEANIC

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Serum Long 4 Lashes to kosmetyk przeznaczony do wzmacniania rzęs i przyspieszający ich wzrost. Preparat ten przyczynia się do
zagęszczenia, wydłużenia oraz wzmocnienia rzęs, widocznie poprawiając ich kondycję. W składzie serum Long 4 Lashes zawarto m.in.
kompleks pobudzający wzrost rzęs, kwas hialuronowy, który wpływa na poprawę poziomu nawilżenia i wygładzający powierzchnię rzęs,
a także prowitaminę B5, która wnika we włókna rzęs i wzmacnia ich strukturę, tak, by stały się elastyczne, mocne i lśniące.

Regularne stosowanie serum Long 4 Lashes sprawia, że rzęsy stają się dłuższe, gęstsze i bardziej elastyczne. Preparat sprzedawany w
niewielkiej buteleczce z dołączonym pędzelkiem do aplikowania na rzęsy.

Charakterystyka
Serum przyspieszające wzrost rzęs Long 4 Lashes to preparat przeznaczony do codziennej pielęgnacji rzęs, a także przyspieszenia ich
wzrostu. Serum przyczynia się do widocznego wzmocnienia rzęs, dzięki czemu stają się one dłuższe, gęstsze i mocniejsze. W składzie 
serum Long 4 Lashes znajdziemy składniki, które przyczyniają się do wydłużenia cyklu „życia” rzęs, a także poprawy ich kondycji, w tym
m.in.:

bimatoprost – substancja aktywna uważana za jeden z najefektywniejszych związków przyczyniających się do stymulacji
wzrostu rzęs;
kwas hialuronowy – pomaga w lepszym nawilżeniu i wygładzeniu powierzchni rzęs. Dzięki niemu rzęsy zyskują wyjątkowy blask;
prowitamina B5 – jeden z budulców włosków, który wnika we włókno rzęs, przyczyniając się tym samym do poprawy ich
struktury. Substancja ta sprawia, że rzęsy są mocniejsze, bardziej elastyczne i lśniące;
alantoina – substancja o działaniu łagodzącym, zapobiega podrażnieniom i zaczerwienieniu okolic oczu.

Serum Long 4 Lashes sprzedawane jest w niewielkiej buteleczce z wygodnym w użyciu aplikatorem – pędzelkiem, który ułatwia
aplikację kosmetyku na rzęsy.
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Stosowanie
Serum Long 4 Lashes należy nałożyć na czystą i suchą skórę powiek wzdłuż linii górnych rzęs. Preparat nakładamy jednym
pociągnięciem przy użyciu specjalnego pędzelka-aplikatora, dołączonego do zestawu. Co ważne, przed aplikacją serum Long 4 Lashes
 należy dokładnie oczyścić twarz. Produkt stosować raz dziennie na noc. Nie stosować do wewnętrznych kącików oczu i na dolną linię
rzęs.

Pierwsze efekty pierwsze efekty (wzmocnienie i łatwiejsze rozczesywanie rzęs) można zaobserwować już po 3 tygodniach regularnego
stosowania. Dla zaobserwowania pełnego efektu wydłużenia i zagęszczenia rzęs należy przeprowadzić pełną, sześciomiesięczną
kurację. W celu utrzymania efektu po zakończonej kuracji serum powinno się stosować 3-4 razy w tygodniu. Opakowanie 3 ml wystarcza
na około sześć miesięcy codziennego stosowania.

Serum Long 4 Lashes może być stosowane przez osoby noszące szkła kontaktowe (przed aplikacją preparatu należy zdjąć szkła).
Serum nie rozpuszcza kleju, dlatego też mogą go używać osoby noszące przedłużane rzęsy. Osoby, które chcą wykonać permanentny,
powinny odczekać 2 tygodnie od wykonania makijażu, zanim rozpoczną kurację Long 4 Lashes. Nie ma przeciwwskazań do robienia
henny podczas kuracji Long 4 Lashes.

Przeciwwskazania
Long 4 Lashes nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie był badany na
osobach w trakcie trwania chemioterapii, dlatego o możliwości stosowania preparatu powinien zdecydować lekarz. Z uwagi na brak
wystarczających badań, nie należy stosować preparatu Long 4 Lashes w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Skład
Aqua, Pentylene Glycol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Bimatoprost, Hydrolyzed Hyaluronate (kwas hiluronowy), Pantenol (pantenol),
Allantoin (alantoina), Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium Phosphate, Triethanolamine, Methylparaben, Alcohol.

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