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Regenerum regeneracyjne serum do rzęs i brwi 11g
 

Cena: 38,15 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, regenerujące,
wyrównujące koloryt, wzmacniające

Miejsce
stosowania

rzęsy, brwi

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać serum

Problem cienkie, delikatne rzęsy

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Opis produktu
 

Do rzęs i brwi wymagających wzmocnienia.

Intensywnie pielęgnuje oraz regeneruje rzęsy i brwi, 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 (4 ml)

przyspiesza wzrost rzęs
zagęszcza i pogrubia strukturę włosków
działa kojąco i łagodząco na delikatną skórę powiek

Serum ze szczoteczką do stosowania na całej długości rzęs i brwi (7 ml)

nawilża i uelastycznia rzęsy i brwi
dogłębnie je wzmacnia
wydłuża i zagęszcza rzęsy i brwi
ogranicza ich wypadanie
widocznie przyciemnia włoski rzęs i brwi

Sposób użycia:
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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 nr 1 na linię rzęs u ich nasady (tak jak eyeliner). Następnie
za pomocą szczoteczki nałożyć serum nr 2 na rzęsy (może być stosowane także na brwi). Stosować systematycznie co wieczór, przed
pójściem spać, aż do osiągnięcia oczekiwanego efektu. Po tym czasie stosować raz/dwa razy w tygodniu.

Przebadany dermatologicznie.

Składniki:

Serum nr 1 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 nr 2 ze szczoteczką: Aqua, Ricinus Communis Seed Oil, Polyacrylamide / Hydrogenated Polydecene / Laureth7, Glycerin /
Panthenol / Biotinoyl Tripeptide-1, Propylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Phenoxyethanol / Ethylhexylglycerin, Disodium
EDTA, Tocopherol.
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