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DERMENA LASH maskara wzmacniająca rzęsy 10 ml
 

Cena: 21,49 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMENA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

DERMENA LASH maskara 10 ml

Mascara dermena® lash w formie czarnego tuszu do rzęs to innowacyjny, chroniony prawem patentowym preparat przeznaczony dla
kobiet posiadających słabe, krótkie i nadmiernie wypadające rzęsy.

mascara dermena® lash

wzmacnia, wydłuża i pogrubia rzęsy wspomaga wzrost rzęs 

 

Wskazania przerzedzone, krótkie i wypadające rzęsy, osłabione, cienkie i delikatne rzęsy, oczy wrażliwe i podatne na podrażnienia. 

 

Działanie 

Dzięki specjalnie opracowanej formule, zapewnia odpowiedni makijaż, pielęgnuje rzęsy i jednocześnie wspomaga proces ich wzrostu.
Opatentowana substancja czynna pochodzenia witaminowego hamuje wypadanie rzęs, poprawiając odżywienie mieszka włosowego. 

Mascara wzmacnia, wydłuża i zagęszcza rzęsy. Dodatek składników odżywczych i pielęgnujących pochodzenia roślinnego poprawia
kondycję rzęs i przywraca im zdrowy wygląd. Prowitamina B5 i kreatyna odbudowują strukturę rzęs, nadają naturalny połysk i utrzymują
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odpowiedni poziom nawilżenia. Proteiny z ryżu to bogate źródło aminokwasów, regenerujące i wygładzające rzęsy oraz chroniące je
przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Wyciąg z oleju palmowego odżywiają i uelastyczniają rzęsy. Polimery akrylowe i
wosk ryżowy otulają rzęsy na całej długości, sprawiając, że stają się one mniej łamliwe. Kremowa konsystencja tuszu łatwo aplikuje się
na rzęsach, nie pozostawiając grudek i nie rozmazując się. Mascara szybko schnie i długo utrzymuje się na rzęsach.
Specjalnie wyprofilowana szczoteczka silikonowa ułatwia rozprowadzanie tuszu nawet na krótkich rzęsach, docierając od nasady aż po
same ich końce. Szczoteczka separuje pojedyncze rzęsy i zapobiega ich sklejaniu. 

Mascara dermena® lash podkreśla spojrzenie. Dzięki łagodnym składnikom nie powoduje podrażnień i może być stosowana przez
kobiety o oczach wrażliwych oraz noszące soczewki kontaktowe.

Produkt przebadany dermatologicznie i oftalmologicznie.

 

Sposób użycia 

Dokładnie umyć oczy i usunąć makijaż z rzęs. Nanieść mascarę na rzęsy za pomocą szczoteczki od nasady rzęs aż po ich końce.
Aplikację rozpocząć od wewnętrznego kącika oka i stopniowo przesuwać szczoteczkę w kierunku zewnętrznego kącika. Szczoteczkę
ciągnąć po rzęsach lekkim ruchem „zig-zag”, pozwalającym na równomierne nałożenie tuszu na całej długości rzęs. Dla uzyskania
pożądanego efektu powtórzyć aplikację.

Produkt może być stosowany w sposób ciągły. Polecany kobietom o oczach wrażliwych i noszącym soczewki kontaktowe.
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