
©2019 Athena Cosmetics, Inc.

AQUABLUR™   
 
Hidratáló szemgél és primer 

Fontos összetevők
 xHyaluronsav: Természetes vízmegkötő, a saját tömege 
1000-szeresét tartja meg, kisimít és hidratál, szemmel 
láthatóan feltölti a bőrt
 x Kombucha (Fekete tea erjesztés): Vitaminokban, 
antioxidásokban és organikus savakban gazdag. Egységessé 
teszi, kisimítja és frissíti a bőrt, és helyrehozza a környezeti 
hatások okozta károkat.
 x Tengeri moszat: Tápláló tengeri növény, ami hidratálja és 
nyugtatja a gyulladt bőrt
 xBiotin: Támogatja a szempillák és szemöldök egészséges 
növekedését, hidratál és erősít, illetve elősegíti a könnyebb 
sminkfelvitelt
 x Panthenol & E-vitamin: Erősíti és ápolja a pillákat, 
szemöldököt, emellett rugalmassá teszi, megelőzve a 
töredezést.

Mit kell tudni?
 xSzemészetileg tesztelt
 xBörgyógyászatilag tesztelt 
 x Klinikailag tesztelt 
 xNem okoz allergiát
 x Illatanyagmentes 
 xOlajmentes
 x Vegán 

 xGluténmentes
 x Parabénmentes
 x Ftalátmentes
 xMűszempillán is használható 
 x Állatkísérletmentes
 xSzármazási hely: USA 

Összetevők Aqua/Water/Eau, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Propanediol, Sodium Hyaluronate Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Panthenol, Sodium Citrate, Disodium EDTA, Biotin, Tocopheryl Acetate, Saccharomyces/Xylinum/Black Tea Ferment, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Macrocystis Pyrifera (Kelp) Extract.

HIDRATÁL / SELYMESÍT / RAGYOGÓVÁ TESZ

Mi is ez: Egyszerű, kímélő és hatásos zselé, melyet akár 
smink alá is használhatsz. Hidratálja, védi és kisimítja a 
szem körüli területet, miközben a szemöldök és szempilla 
egészséges növekedését is támogatja. Olajmentes, 
antioxidánsokban és vitaminokban gazdag formula.

Mit tud: Többfunkciós, könnyű, zselé állagú hidratáló a szem 
körüli területekre. Simítja a bőrt, homályosítja a bőrhibákat, 
erőssé és rugalmassá teszi a szempillát, szemöldököt. 
Magas hatékonyságú összetevőket tartalmaz, hidratál, véd a 
környezeti káros hatásoktól, erősíti a szempillát, szemöldököt. 
Tökéletes alapot biztosít a sminknek.

Megoldás az
 x Érzékeny bőrre és szemre
 xSzáraz bőrre
 x Egyenletlen bőrre 

 xSzáraz, töredező szempillára 
és szemöldökre

Kiszerelés: 15 ml

Így használd
Naponta egyszer vigyél fel a RevitaLash Advance és 
RevitaBrow Advance termékekből, hagyd őket megszáradni.
1. lépés: Reggel és este nyomj egy fél pumpányi Aquablurt az 
ujjbegyedre.
2. lépés: Gyengéden oszlasd el a szem körüli területeken, 
beleértve a pillákat, szemöldököt, szemhéjat és  a szem alatti 
területet. Amint a termék teljesen beszívódott, következhet a 
bőrápolás, sminkelés

*69 résztvevő, 7 napon át tartó termékhasználatára alapozott felmérés eredménye

Kutatási eredmények
 x A résztvevők több, mint 80%-a tapasztalt egyenletesebb, 
és szebb bőrfelszínt, és a szem körüli bőr egész napos 
hidratáltságát.*


