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DERMENA LASH Mascara wzmacniająca rzęsy 10 ml
 

Cena: 30,69 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent PHARMENA

Opakowanie 10 ml

Postać tusz

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Mascara pielęgnacyjna dermena® lash ma formę czarnego tuszu do rzęs. Dzięki specjalnie opracowanej formule wzmacnia i regeneruje
rzęsy, hamuje ich nadmierne wypadanie oraz wspomaga proces ich wzrostu. Zapewnia rzęsom odpowiedni, trwały makijaż, poprawiając
ich kondycję i przywracając zdrowy wygląd. Mascara łączy działanie molekuły Regen7 ze starannie dobranymi składnikami odżywczo-
regenerującymi: prowitaminą B5, kreatyną, proteinami z ryżu i wyciągiem z oleju palmowego. Sprawia, że rzęsy stają się dłuższe,
grubsze i zagęszczone. Zastosowane polimery akrylowe i wosk ryżowy otulają rzęsy na całej długości, chroniąc je przed nadmierną
łamliwością. Tusz o kremowej konsystencji łatwo nanosi się na rzęsy, nie pozostawia grudek i nie rozmazuje się. Mascara szybko schnie
i długo utrzymuje się na rzęsach. Specjalnie wyprofilowana szczoteczka ułatwia rozprowadzenie tuszu. Mascara pielęgnacyjna
dermena® lash podkreśla spojrzenie. Dzięki łagodnie działającym składnikom nie powoduje podrażnień i może być stosowana przez
osoby o oczach wrażliwych oraz noszące soczewki kontaktowe. Produkt przebadany dermatologicznie i oftalmologicznie.  Wskazania
Codzienna pielęgnacja i makijaż rzęs Przerzedzone, krótkie i wypadające rzęsy Osłabione, cienkie i delikatne rzęsy Oczy wrażliwe i
podatne na podrażnienia Sposób stosowania 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. W przypadku nasilonego wypadania rzęs i
dużego ich przerzedzania poleca się stosowanie mascary pielęgnacyjnej dermena® lash łącznie z odżywką dermena® lash, która
hamuje wypadanie rzęs i brwi, wzmacnia je i stymuluje ich odrastanie. 
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