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Regenerum serum regeneracyjne do brwi i rzęs 4 ml + 7 ml
 

Cena: 32,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 11 ml

Postać Serum

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Regenerum serum regeneracyjne do brwi i rzęs to kosmetyk przeznaczony dla osób, którym zależy na przyspieszeniu wzrostu rzęs, a
także ich zagęszczeniu i poprawie ich kondycji. Serum nie tylko pielęgnuje rzęsy, ale wpływa także na wzmocnienie cebulek. Specjalnie
opracowane formuły sprawiają, że aplikacja kosmetyku jest prosta i pozwalają na precyzyjne naniesienie preparatu. Serum dobrze
nawilża oraz uelastycznia rzęsy i brwi, poprawia ich kondycję, przyczynia się do wydłużenia i zagęszczenia włosków, ogranicza ich
wypadanie, a także je przyciemnia. W składzie produktu można znaleźć takie substancje jak lipooligopeptydy, kompleks matrykiny i
prowitaminy B5, ekstrakt ze świetlika, żel z aloesu, witamina E oraz olej rycynowy. Lipooligopeptydy odpowiadają za pobudzenie cebulek
do produkowania keratyny, czyli głównego budulca włosów i rzęs. To z kolei przekłada się na ich szybszy wzrost, zagęszczenie i
pogrubienie. Dzięki właściwościom lipofilowym substancja łatwo przenika w głąb skóry oraz mieszków włosowych. Kompleks matrykiny
i prowitaminy B5 odpowiada za stymulowanie proliferacji keranocytów w obrębie cebulek rzęs. Sprawia też, że są one dobrze
zakotwiczone w skórze, jednocześnie stymulując i organizując cząsteczki adhezyjne. W efekcie przyczynia się do wydłużenia rzęs, ich
wzmocnienia oraz ograniczenia wypadania.

Ekstrakt ze świetlika występuje również pod nazwą Euphrasia officinalis, a jego pozytywny wpływ na okolice oczu jest znany już od wielu
lat. Substancja ta wykazuje przede wszystkim kojące oraz łagodzące działanie, co wpływa pozytywnie na delikatną skórę powiek. Dzięki
temu ryzyko podrażnień jest zminimalizowane. Świetlik lekarski jest od dawna wykorzystywany w celu zniwelowania opuchlizny w
okolicach oczu. Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie uczucia suchości skóry. Żel z aloesu oraz witamina E to składniki, które
wyróżniają się działaniem nawilżającym, uelastyczniającym oraz wzmacniającym. Mają też pozytywny wpływ na skórę, w której są
zakotwiczone rzęsy. Przyczyniają się do jej regeneracji, ukojenia oraz utrzymują ją w dobrej kondycji.

Ostatnim składnikiem kosmetyku jest olej rycynowy, który wyróżnia się szerokim spektrum działania. Jego zawartość w serum
regeneracyjnym do brwi i rzęs Regenerum umożliwia stymulację cebulek, wzmocnienie włosków oraz ich przyciemnienie. Olej rycynowy
zawiera dużą ilość witamin, minerałów i białek, a także nienasyconych kwasów tłuszczowych, które poprawiają kondycję brwi i rzęs.
Zawartość kwasu rycynolowego w serum sprawia, że po jego aplikacji włoski odrastają szybciej. Jest to możliwe dzięki pobudzeniu
mikrokrążenia oraz stymulacji produkcji keratyny. Oprócz tego kosmetyk Regenerum do brwi i rzęs zwiększa połysk włosków, nawilża
je, odżywia oraz przywraca im miękkość.
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Skład serum z eyelinerem jest następujący: Aqua, Propylene Glycol, Glycerin / Myristoyl Pentapeptide-17, Glycerin / Myristoyl
Hexapeptide-16, Phenoxyethanol / Ethylhexylglycerin, Glycerin / Euphrasia Officinalis Extract, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide.

Z kolei w serum ze szczoteczką można znaleźć takie składniki, jak Aqua, Propylene Glycol, Glycerin / Panthenol / Biotinoyl Tripeptide-1,
Polyacrylamide / Hydrogenated Polydecene / Laureth-7, Aloe Barbadensis Leaf Juice Methylchloroisothiazolinone /
Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol /Ethylhexylglycerin, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium EDTA, Tocopherol,
Sodium Hydroxide.

Przed nałożeniem kosmetyku Regenerum należy dokładnie oczyścić rzęsy oraz brwi. Nie mogą znajdować się na nich resztki tuszu oraz
żadne inne pozostałości po kosmetykach. Serum należy stosować raz dziennie, wieczorem, pozostawiając na całą noc. Kosmetyk nie
powinien być używany przez osoby uczulone na którykolwiek składnik preparatu. Nie zaleca się aplikowania po upływie wskazanego na
opakowaniu terminu ważności. W razie wystąpienia podrażnień konieczne jest natychmiastowe przerwanie kuracji. Serum Regenerum
do rzęs i brwi powinno być przechowywane w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza. Jednocześnie nie należy go chłodzić ani
zamrażać. Serum zostało przebadane dermatologicznie.

Opis
Wzmacniająco - odżywcza moc formuły z lipooligopeptydami w połączeniu z olejem rycynowym, witaminą E i prowitaminą B5 oraz
żelem z aloesu.

Regenerum regeneracyjne serum do rzęs i brwi intensywnie pielęgnuje i regeneruje włoski, sprawiając, że stają się dłuższe, grubsze i
widocznie wzmocnione
Serum składa się z dwóch specjalnie opracowanych formulacji:
Serum z eyelinerem do stosowania na linię rzęs zawiera odżywcze lipooligopeptydy, które stymulując cebulki przyspieszają wzrost rzęs
oraz zagęszczają i pogrubiają strukturę włosków. Dodatkowo obecny w składzie ekstrakt ze świetlika działa kojąco i łagodząco na
delikatną i wrażliwą skórę powiek. (4 ml)
Serum ze szczoteczką do stosowania na całej długości rzęs i brwi posiada w swojej formule żel z aloesu, witaminę E oraz olejek
rycynowy, które wnikając we włókna włosków, nawilżają je, uelastyczniają i dogłębnie wzmacniają. Obecna w składzie matrykina z
prowitaminą B5 spektakularnie wydłuża rzęsy oraz zagęszcza brwi, skutecznie ograniczając ich wypadanie. Dodatkowo serum w
naturalny sposób widoczne je przyciemnia. (7 ml)

Przebadany dermatologicznie.

Cechy

nowa formuła z olejkiem rycynowym

Składniki
Serum z eyelinerem: Aqua, Propylene Glycol, Glycerin/ Myristoyl Pentapeptide-17, Glycerin/ Myristoyl Hexapeptide-16, Phenoxyethanol/
Ethylhexylglycerin, Glycerin/ Euphrasia Officinalis Extract, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium EDTA, Sodium
Hydroxide, Serum ze szczoteczką: Aqua, Ricinus Communis Seed Oil, Polyacrylamide/ Hydrogenated Polydecene/ Laureth-7, Glycerin/
Panthenol/ Biotinoyl Tripeptide-1, Propylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Phenoxyethanol/ Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA,
Tocopherol

Stosowanie
Sposób użycia: Opakowanie zawiera dwa rodzaje serum z odpowiednio dobranymi aplikatorami. Przed zastosowaniem produktu należy
dokładnie zmyć makijaż. W pierwszej kolejności za pomocą cienkiego pędzelka nanieść serum na linię rzęs u ich nasady (tak jak
eyeliner). Następnie za pomocą szczoteczki nałożyć serum na rzęsy i brwi.
Stosować systematycznie co wieczór, przed pójściem spać, aż do osiągnięcia oczekiwanego efektu. Po tym czasie stosować raz/dwa
razy w tygodniu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku wystąpienia uczulenia na
którykolwiek ze składników preparatu lub wystąpienia podrażnienia skóry, zaleca się natychmiast przerwać stosowanie. Nie stosować
po upływie terminu ważności.
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Producent
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.

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

Galeria
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