Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

DERMENA LASH odżywka stymulująca odrastanie rzęs i brwi
11 ml
Cena: 26,95 PLN
Opis słownikowy
Producent

PHARMENA

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Opis produktu
WskazaniaWskazania:nadmierne wypadanie i przerzedzenie rzęs i brwi,osłabione, cienkie i delikatne rzęsy i brwi,zniszczone i
wymagające regeneracji rzęsy i brwi,oczy wrażliwe i podatne na podrażnienia,produkt pielęgnacyjny polecany także po zakończonej
chemioterapii.DziałanieOdżywka do rzęs i brwi dermena® lash, dzięki zastosowaniu unikalnej substancji czynnej pochodzenia
witaminowego (molekuły REGEN7), hamuje wypadanie rzęs/brwi i stymuluje proces ich odrastania. Poprawia odżywienie mieszka
włosowego. Dodatek biotinylu-GHK, naturalnego tripeptydu, wpływa na strukturę włosa i jego zakotwiczenie. Odżywka wzmacnia rzęsy i
brwi, przywraca im zdrowy wygląd. Sprawia, że wyrastające rzęsy/brwi są wyraźnie gęstsze i dłuższe. Zawarte w preparacie składniki
odżywcze i pielęgnujące poprawiają kondycję włosa. Kreatyna regeneruje i odżywia rzęsy/brwi. Prowitamina B5 i polisacharydy
odbudowują strukturę rzęs/brwi, zapewniając im większą wytrzymałość oraz nadając im gładkość i naturalny połysk. Gliceryna
utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia. Lekka, żelowa konsystencja powoduje szybkie wchłanianie preparatu. Odżywka nie skleja i nie
obciąża rzęs/brwi. Dwa odpowiednio dobrane aplikatory (eyeliner i szczoteczka) umożliwiają wygodne i precyzyjne nałożenie preparatu
w miejscu stosowania.Sposób użyciaOdżywkę dermena® lash stosować codziennie wieczorem, po dokładnym umyciu i demakijażu
okolic oczu. Za pomocą eyelinera nanieść niewielką ilość preparatu na skórę powiek u nasady rzęs i pozostawić do wchłonięcia.
Aplikacja preparatu na brzegu powieki u nasady rzęs zapewnia właściwe dotarcie substancji czynnej do mieszków włosowych i wpływa
na skuteczność działania preparatu. Następnie za pomocą szczoteczki nanieść odżywkę na brwi (można także nanieść na rzęsy) i
pozostawić. W przypadku dostania się produktu do oczu przemyć je wodą. Produkt może być stosowany w sposób ciągły. Polecany
osobom o wrażliwych oczach i noszącym soczewki kontaktowe. Przed użyciem należy zdjąć szkła kontaktowe.Uzupełnieniem kuracji
jest mascara pielęgnacyjna dermena® lash w formie czarnego tuszu, która wzmacnia, pogrubia i zagęszcza rzęsy.SkładAQUA,
GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, POLYACRYLATE-13, PANTHENOL, POLYISOBUTENE, METHYL NIACINAMIDE CHLORIDE, CREATINE,
BIOTINOYL TRIPEPTIDE-1, BIOSACCHARIDE GUM-1, POLYSORBATE 20, PHENOXYETHANOL, SORBITAN ISOSTEARATE, DMDM
HYDANTOIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, DISODIUM EDTA, CITRIC ACID.

Plik wygenerowano: 29-11-2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

