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REVITALASH®

ADVANCED   
 
Szempillaszérum

Fontos összetevők
 xBioPeptin Complex®: Szabadalmaztatott technológiánk 
tartalmaz peptideket, biotinokat, lipideket, és panthenolban 
gazdag zöld tea kivonatot, így ápol, erősít, lágyítja a pillákat, 
miközben véd a töredezettség ellen
 xGinseng & Swertia Japonica: antioxidánsokban és 
B-vitaminban gazdag növényi kivonatok
 xSaw Palmetto: zsírsavakban és növényi szterinekben gazdag, 
ápol és fényessé tesz
 xAminosavak & B-vitamin: erősítenek, ápolnak és hidratálnak

Összetevők: Aqua/Water/Eau, Glycerin, Biotin, Cellulose Gum, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Disodium Phosphate, Phosphoric Acid, Dechloro Dihydroxy Difluoro Ethylcloprostenolamide, 
Butylene Glycol, Calendula Officinalis Extract, Panax Ginseng Extract, Serenoa Serrulata Extract, Camellia Sinensis Extract, Swertia Japonica Extract, Triticum Vulgare Germ Protein, Pentylene 
Glycol, Biotinoyl Tripeptide-1,Octapeptide-2.

ÁPOL / ERŐSÍT / KIHANGSÚLYOZ

Mi is ez: Eredeti, orvos által kifejlesztett szempillaszérum, 
melyet azért alkottak, hogy a szempilla
öregedés látható jeleit elrejtse, a kémiai és környezeti
hatások okozta sérüléseket helyreállítsa, ezáltal a 
szempilla szépséges és egészséges legyen.

Mit tesz: Ez a díjnyertes és piacvezető szérum 
szabadalmaztatott, tudományosan kifejlesztett 
technológiának köszönhetően erősíti a szempillákat és 
megvédi őket a károsodástól, miközben rugalmassá és 
fényessé teszi. A végeredmény drámai tekintet.

Kutatási eredmények:
 x98% tapasztalt látható szempilla javulást* 
 x98% tapasztalt egészségesebb pillákat* 
 x98% tapasztalt erősebb szempillákat*

Amit tudni érdemes
 xÉpített szempillán is bátran 
használható 
 xSzakorvosi fejlesztés
 xSzemész szakorvos által 
bevizsgált

 xBőrgyógyászatilag 
tesztelt
 xKlinikailag tesztelt 
 xNem okoz allergiát
 xNem okoz irritációt 

Kiszerelés:  3.5 ml  / 2.0 ml

Megoldás
 xSzáraz, töredező szempillákra
 xFénytelen szempillákra
 xKörnyezeti és kémiai hatások, öregedés, műszempilla miatt 
károsodott szempillákra

Így használd
Előkészítés: Használd a Revitalash ápoló szemfestékeltávolító 
micellás vizet és hagyd teljesen megszáradni.
1. lépés: Vigyél fel egy kevés mennyiséget a RevitaLash® Advanced 
szérumból  közvetlenül a szempillatő felett, naponta egyszer.
2. lépés: Hagyd teljesen megszáradni, mielőtt sminkelnél.

Díjak
 xDermascope Aesthetician Choice-Favorite Eyelash 
Conditioner Award (2x Winner)
 xBeauty Launchpad Reader’s Choice Award (4x Winner)
 xEyeVote Reader’s Choice Award Winner
 xAmerican Spa Favorite Eyelash Conditioner Award Winner
 xDaySpa Best Lash Serum/Conditioner

*63 résztvevő, 6 hétig tartó termékhasználatára alapozott felmérés eredménye


