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Dermena Lash, mascara wzmacniająca rzęsy, 10 ml
 

Cena: 39,19 zł

Opis słownikowy

Marka Dermena

Producent Pharmena

Opis produktu
 

Opis Dermena Lash, mascara wzmacniająca rzęsy, 10 ml

Opis

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.

wzmacnia, wydłuża i pogrubia rzęsy
wspomaga wzrost rzęs

 

Skład według INCI

Aqua, Cyclopentasiloxane, CI 77499, Propylene Glycol, Acrylates Copolymer, Vinyl Caprolactam/VP/Dimethylaminoethyl Methacrylate
Copolymer, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Ozokerite, Oryza Sativa Bran Cera, Oryza Sativa Extract, PVP, PEG-75 Stearate, Glyceryl
Dibehenate, Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Styrene/Acrylates Copolymer, PEG-26-PPG-30 Phosphate,, Tribehenin, Glyceryl
Behenate, Ceteth-20, Steareth-20, 1-Methylnicotinamide Chloride, Hydrogenated Palm Glycerides, CI 77266, Hydroxyethylcellulose,
Creatine, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Parfum, Disodium EDTA, Butylphenyl MEthylpropional, Hexyl Cinnamal, Benzyl
Benzoate, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexane Carboxaldehyde.

Właściwości

Mascara Dermena Lash, dzięki specjalnie opracowanej formule, zapewnia odpowiedni makijaż, pielęgnuje rzęsy i jednocześnie
wspomaga ich wzrost. Opatentowana substancja czynna pochodzenia witaminowego hamuje wypadanie rzęs, poprawiając odżywienie
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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 odbudowuje strukturę rzęs, nadaje
naturalny połysk i utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia. Proteiny z ryżu to bogate źródło aminokwasów, regenerujące i
wygładzające rzęsy oraz chroniące je przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Wyciągi 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 mające
wrażliwe oczy oraz noszące szkła kontaktowe. Produkt przebadany dermatologicznie i oftalmologicznie.

Przeznaczenie

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

Stosowanie

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. W przypadku dostania się tuszu do oka przemyć je obficie wodą. Produkt może być stosowany
w sposób ciągły. Polecany kobietom mającym wrażliwe oczy i noszącym soczewki kontaktowe.

Uwagi

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

W przypadku nasilonego wypadania rzęs i dużego ich przerzedzenia poleca się stosowanie mascary Dermena Lash równolegle z
odżywką Dermena Lash, która skutecznie hamuje wypadanie rzęs i brwi, wzmacnia je i stymuluje ich odrastanie.
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