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HI-DEF  
BROW GEL   
 
Precíz szemöldök formázó zselé

Kiszerelés: 7.4 ml

Fontos összetevők és előnyök
 xPeptidek & Oat Beta Glucan: Erősíti, ápolja és építi a drámai 
szemöldök megjelenést
 xÁsványi színező zselé: Természetes ásványi színező zselé, ami 
kitölti a szemöldököt, épít és precízen formáz
 xSoft Flex Polymerek: Rugalmas, lágy-tartású polymerek rögzítik 
a kusza szemöldököt és a helyükön tartják
 xPrecíz formázó kefe: Rugalmas kinézetet és precíz formázást 
tesz lehetővé

Összetétel: Trimethylsiloxysilicate, Aqua/Water/Eau, Isododecane, Cyclopentasiloxane, Isododecane, Cyclopentasiloxane, Silica, Propanediol, Polydiethyleneglycol Adipate/IPDI Copolymer, 
Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Ricinus Communis Oil, Isononyl Isononanoate, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Quaternium-90 Bentonite, Glycerin, Tribehenin, Phenoxyethanol, C4-24 
Alkyl Dimethicone/Divinyldimethicone Copolymer, Magnesium Sulfate, Propylene Carbonate, Caprylyl Glycol, Isohexadecane, Lecithin, Polyhydroxystearic Acid, Chlorphenesin,1,2-hexanediol, 
Isopropyl Myristate, Ethylhexyl Palmitate, Isostearic Acid, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Beta-Glucan, Benzoic Acid, Sodium Benzoate, Myristoyl Pentapeptide-17. May contain (+/-): CI 77499, 
CI 77891, CI 77492, CI 77491.

FORMÁZ / KIHANGSÚLYOZ / ÁPOL

Mi is ez: Többfunkciós, uniszex, szemöldök fixáló zselé, 
ami formáz, rögzít és kiemeli a szemöldököt az azonnali, 
hosszantartó és drámai hatásért. 

Mit tesz: Az eredeti, ápoló és színező zselés formula 
lágyítja és rögzíti, miközben formázza és kiemeli a 
szemöldököt. Az új precíziós kefe segít a tökéletes 
kinézet elérésében, miközben alkalmazkodik a szemöldök 
formájához.

Díjak
 xLes Nouvelles Esthétiques & Spa Best Award Best Product 
Award (2x Winner)

Megoldás az 
 xÉrzékeny bőrre 
 xGyors formázásra

 xFakó, töredező szemöldökre
 xRendezetlen szemöldökre

Amit tudni érdemes
 xVízálló 
 xBőrgyógyászatilag tesztelt 
 xKlinikailag tesztelt 
 xNem okoz allergiát
 xParabénmentes

 xFtalátmentes 
 x Illatanyag mentes 
 xVegán 
 xGluténmentes 
 xÁllatkísérlet mentes

Így használd
1. lépés: Használd az applikátor fésűs oldalát, formázd a 
szemöldököt rövid, felfelé ívelő mozdulatokkal, követve a 
szemöldök természetes ívét.
2. lépés: Rövid, felfelé ívelő mozdulatokkal vidd fel a zselét a 
szemöldökre, a belső saroktól haladva kifelé, a tökéletes forma és 
tartás eléréséhez
3. lépés: Vigyél fel még egy réteget, azokra a területekre, amit 
jobban ki szeretnél tölteni. 
4. lépés: Használd a formázó kefét utolsó mozzanatként, 
tökéletes formát adva a szemöldöknek.

Dark BrownSoft Brown


