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Biotebal Rzęsy XXL, serum na porost rzęs, 3 ml
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Biotebal

Opis produktu
 

BIOTEBAL RZĘSY XXL SERUM NA POROST RZĘS - 3 ML

RZĘSY DŁUŻSZE I GĘSTSZE W 3 TYGODNIE

Biotebal rzęsy XXL to specjalistyczne serum, które już po 3 tygodniach stosowania zapewnia efekt długich, pięknych i zdrowych rzęs.
Dzięki specjalnej formule Inno-BiBiotinTM, skutecznie i bezpiecznie wydłuża, pogrubia i wzmacnia rzęsy oraz brwi.

Zawiera przebadane, aktywnie działające składniki:

Bimatoprost - znany i uważany obecnie na świecie za jeden z najskuteczniejszych składników pobudzających wzrost rzęs i
hamujący proces ich wypadania. Regularnie stosowany sprawia, że rzęsy stają się dłuższe, grubsze i mocniejsze. Są bardziej
elastyczne, lśniące i nabierają ciemniejszego koloru.

Biotyna - witamina H - wywiera korzystny wpływ na stan włosów i tempo ich wzrostu. Jest skutecznym środkiem stymulującym
wzrost rzęs i brwi.

Pantenol - prowitamina B5 - odgrywa ważną rolę w pielęgnacji włosów, nadając im połysk i miękkość. Wygładza i pogrubia
włókno włosa, chroni przed uszkodzeniami. Działa regenerująco.

Polisacharydy - mają zdolność do zatrzymywania wody, co daje efekt natychmiastowego i długoterminowego nawilżenia.
Zmniejszają nierówności powierzchni rzęs i brwi, naprawiają i wygładzają ich strukturę.

Ekstrakt ze świetlika lekarskiego - ziołowy kompres, posiada dobroczynne działanie na okolice oczu. Działa kojąco i nawilżająco,
zmniejsza oznaki zmęczenia, zapobiega podrażnieniom.
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Peptydy - wywołują efekt dłuższych, gęstszych i mocniejszych rzęs. Zawarty w produkcie specjalnie wyselekcjonowany peptyd -
Biotinoyl Tripeptide-1 wzmacnia włókna włosów, poprawiając kondycję rzęs.

Ekstrakt z pestek dyni - wzmacnia rzęsy zapobiegając ich wypadaniu.

Stosowanie:

Na czystą i suchą skórę górnych powiek (po uprzednim demakijażu i umyciu wodą) nałożyć niewielką ilość preparatu jednym
pociągnięciem aplikatora (nie powtarzać) tuż u nasady rzęs (podobnie jak eyeliner). Można stosować na brwi. Nakładać raz dziennie na
noc. W razie dostania się preparatu do oczu, zmyć obficie wodą. Stosować codziennie przez 3-8 tygodni, a później 2-4 razy w tygodniu
dla podtrzymania efektu.

Uwagi:

Nie należy stosować produktu w przypadku chorób oczu lub nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Produkt przebadany okulistycznie i dermatologicznie.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent: POLPHARMA OTC, Pelplińska 19, Starogard Gdański.
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