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Biotebal rzęsy XXL, serum pobudzające wzrost rzęs, 3ml
 

cena: 51,11 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 3 ml

Postać serum

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji dermokosmetyk

Opis produktu
 

Biotebal rz?sy XXL, serum pobudzaj?ce wzrost rz?s to specjalistyczne serum, które ju? po 3 tygodniach
stosowania zapewnia efekt d?ugich, pi?knych i zdrowych rz?s. Dzi?ki specjalnej formule Inno-BiBiotinTM,
skutecznie i bezpiecznie wyd?u?a, pogrubia i wzmacnia rz?sy oraz brwi. 
Zawiera przebadane, aktywnie dzia?aj?ce sk?adniki:

Bimatoprost – znany i uwa?any obecnie na ?wiecie za jeden z najskuteczniejszych sk?adników pobudzaj?cych
wzrost rz?s i hamuj?cy proces ich wypadania. Regularnie stosowany sprawia, ?e rz?sy staj? si? d?u?sze,
grubsze i mocniejsze. S? bardziej elastyczne, l?ni?ce i nabieraj? ciemniejszego koloru.

Biotyna - witamina H- wywiera korzystny wp?yw na stan w?osów i tempo ich wzrostu. Jest skutecznym
?rodkiem stymuluj?cym wzrost rz?s i brwi.

Pantenol - prowitamina B5 - odgrywa wa?n? rol? w piel?gnacji w?osów, nadaj?c im po?ysk i mi?kko??.
Wyg?adza i pogrubia w?ókno w?osa, chroni przed uszkodzeniami. Dzia?a regeneruj?co.

Polisacharydy - maj? zdolno?? do zatrzymywania wody, co daje efekt natychmiastowego i d?ugoterminowego
nawil?enia. Zmniejszaj? nierówno?ci powierzchni rz?s i brwi, naprawiaj? i wyg?adzaj? ich struktur?.

Ekstrakt ze ?wietlika lekarskiego – zio?owy "kompres", posiada dobroczynne dzia?anie na okolice oczu.
Dzia?a koj?co i nawil?aj?co, zmniejsza oznaki zm?czenia, zapobiega podra?nieniom.

Peptydy – wywo?uj? efekt d?u?szych, g?stszych i mocniejszych rz?s. Zawarty w produkcie specjalnie
wyselekcjonowany peptyd - Biotinoyl Tripeptide-1 wzmacnia w?ókna w?osów, poprawiaj?c kondycj? rz?s.

Ekstrakt z pestek dyni – wzmacnia rz?sy zapobiegaj?c ich wypadaniu.

Stosowanie
 Na czyst? i such? skór? górnych powiek (po uprzednim demakija?u i umyciu wod?) na?o?y? niewielk? ilo??
preparatu jednym poci?gni?ciem aplikatora (nie powtarza?) tu? u nasady rz?s (podobnie jak eyeliner). Mo?na
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stosowa? na brwi. Nak?ada? raz dziennie na noc. W razie dostania si? preparatu do oczu, zmy? obficie wod?.
Stosowa? codziennie przez 3-8 tygodni, a pó?niej 2-4 razy w tygodniu dla podtrzymania efektu.

Sk?ad
 Aqua, Glycerin, Disodium Phosphate, Panthenol, Biosaccharide Gum-1, Biotinoyl
Tripeptide-1, Biotin,Bimatoprost, Euphrasia Officinalis Extract, Hydrolyzed Cucurbita Pepo Seed Cake,
Propylene Glycol, Xanthan Gum, Imidazolidinyl Urea, Methylparaben, Disodium EDTA, Citric Acid, Alcohol
Denat.
Produkt przebadany okulistycznie i dermatologicznie.

Przeciwwskazania
 Nie nale?y stosowa? w przypadku chorób oczu lub nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik produktu.

Producent
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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