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e-FIORE Naturalne serum do rzęs i brwi 4 ml
 

Cena: 17,86 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 4 ml

Postać serum

Producent/
Dystrybutor

e-FIORE Polska

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Naturalne serum do rzęs Pobudza wzrost, nawilża, regeneruje 100% naturalny produkt, hipoalergiczny Serum bogate w kwasy
tłuszczowe i witaminy, oparte na recepturze naturalnych olejków. Stymuluje wzrost rzęs oraz hamuje proces wypadania. Efekt można
zauważyć już po ok. trzech tygodniach systematycznego stosowania. Odżywka zawiera w składzie najcenniejsze olejki roślinne:
rycynowy, kokosowy, z pestek malin, arganowy oraz witaminę E. Skutecznie uelastycznia rzęsy, regeneruje i wzmacnia. Sprawia, że stają
się grubsze, dłuższe i rzadziej wypadają. Wygodne w aplikacji. Wystarczy raz dziennie wieczorem, nałożyć pędzelkiem na linię rzęs. Olej
rycynowy - wytłacza się z nasion rącznika pospolitego (ricinus communis), stosowany w celu wzmocnienia oraz odżywienia rzęs i brwi,
pobudza cebulki do wzrostu, sprawia, że włoski stają się grubsze, ciemniejsze i szybciej rosną Olej kokosowy - bogactwo kwasów
tłuszczowych, witamin, odżywia rzęsy, wygładza, dodaje sprężystości Olej z pestek malin - nawilża, chroni przed szkodliwymi warunkami
atmosferycznymi, posiada naturalny filtr UV Olej arganowy - eliksir młodości, prawdziwy klasyk wśród naturalnych olejów do pielęgnacji,
znany i doceniany przez kobiety na całym świecie, nabłyszcza i uelastycznia włosy Wit. E - wzmacnia rzęsy, poprawia ich kondycję i
pobudza do regeneracji Sposób użycia Najlepiej stosować wieczorem, po wykonaniu demakijażu. Na czystą i suchą linię rzęs nałożyć
niewielką ilość serum. Nie zmywać. Można aplikować również na brwi. Stosować codziennie. Jedno opakowanie wystarcza na ok. 3
miesiące. Produkt oparty na naturalnych składnikach i całkowicie bezpieczny - nie wywołuje alergii ani zmian w kolorze siatkówki. 
Składniki Ricinus communis seed oil, cocos nucifera oil, rubus idaeus (raspberry) seed oil, argania spinosa kernel oil, tocopheryl acetate 
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