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MICELLAR
WATER
LASH WASH   
 
Hidratáló Sminkeltávolító

Fontos összetevők, előnyök
 xMicella technológia: A micellák magukhoz vonzzák a szenny-
eződéseket, így eltávolítják a sminket, olajat a bőrről, anélkül, 
hogy filmes, olajos réteg vagy szennyeződés maradna a bőrön
 x Panthenol: Hidratáló anyag, segíti a szempillák és szemöldök 
erősítését
 x Aloe & Kamilla: Öregedést gátló növények, nyugtatják és 
hidratálják a bőrt
 x Előkészíti a RevitaLash Advance és RevitaBrow Advance 
használhatát
 x Előkészíti a szemeket a sminkeléshez

Mit kell tudni?
 xMűszempillán is használható
 xNem vízálló sminkter-
mékekhez 
 xSzemészetileg tesztelt
 xBőrgyógyászatilag tesztelt
 x Klinikailag tesztelt
 xNem okoz allergiát

 x Parabénmentes
 x Ftalátmentes 
 x llatanyagmentes 
 xGluténmentes
 x Vegán
 x Állatkísérletmentes

Összetevők: Aqua/Water/Eau, Poloxamer 184, Polysorbate 20, Glycerin, Propanediol, Phenoxyethanol, 1,2-hexanediol, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthenol,
Ethylhexylglycerin, Sodium PCA, BHT, Anthemis Nobilis Flower Extract.

TISZTÍT / ÁPOL / HIDRATÁL

Mi is ez: Kíméletes tisztító, melyet a szempillákra, 
szemhéjra és szemöldökre is használhatsz, anélkül, hogy 
olajos érzetet hagyna maga után.

Mit tud: A kímélő, mégis hatásos micellás víz formula 
minden szennyeződést, olaj- és sminkmaradványt eltávolít 
anélkül, hogy kiszárítaná a bőrt. A szempillák, szemöldök 
és szemhéj tiszta lesz és hidratált.

Kutatási eredmények
 x 99% sokkal kényelmesebbnek érezte a szem körüli területet*
 x 97% szerint nem hagy olajos érzetet, és sminkamradványokat*
 x 95% érezte teljesen tisztának a szem körüli területet*

Megoldás az
 x Érzékeny szemekre
 xGyors sminkeltávolításra
 xGyenge, töredező, fakó szempillákra

Így használd
1. lépés: Fújj 4-6-szor a vattára.
2. lépés: Gyengéden nyomd a vattapárnát a szemre, és 10-15 
másodpercig tartsd rajta.
3. lépés: Töröld át a szem körüli területet és ismételd meg, ha 
szükséges, a szennyeződések eltávolításához.

TIP: Műszempilla esetén közvetlenül a szempillák tövéhez fújj a 
sprayből, a szemeket tartsd csukva. Gyengéden masszírozd el a 
terméket a szempillákon, szemöldökön, majd gyengéden töröld 
szárazra.

Kiszerelés: 100 ml

Díjak
 xShape Beauty Award 2018

*A felmérés 73 független felhasználó részvételével készült


