


A REVITALASH ELISMERT ORVOSOK ÁLTAL KIFEJLESZ-
TETT, DÍJNYERTES PRÉMIUM MÁRKA, AMELY MEGŐRZI ÉS 
HANGSÚLYOZZA A SZEMPILLA, A SZEMÖLDÖK, ÉS HAJ 

EGÉSZSÉGÉT, TERMÉSZETES SZÉPSÉGÉT. 







ISMERD MEG DR. BRINKENHOFF-OT

Orvosként a szépségápolás területén történő utazásomat egye dül
álló módon a feleségem, Gayle ihlette. Az áttétes emlőrákkal folyta-
tott küzdelme során mesélt nekem arról, hogy meg je le nése milyen 
változásokon megy keresztül – különösen a szempilláiról, melyek 
törékennyé és élettelenné váltak. Kevésbé érezte magát magabiz-
tosnak és szépnek. Éreztem, hogy segítenem kell neki valahogyan. 
A szemészet területén szerzett szakértelmemmel, a kutatás  és 
tudomány iránti szenvedélyemmel, magas biztonsági előírásokat  
be tartva kifejlesztettem egy úttörő kozmetikai szempillaszérumot,  
amely valóban hozzájárul a szempillák szépségéhez. Nagyon 
elégedett volt az eredménnyel így született meg a RevitaLash® 

Cosmetics.
Márkánk a mai napig a biztonságra, a bizalomra, az innovációra 
és a társadalmi felelősségvállalásra épül. Termékpalettánk az 
évek során bővült, viszont továbbra is vallom, hogy a  szép ség a 
szempillákkal kezdődik. Őszintén bízom benne, hogy az innovatív 
szempilla, szemöldök és hajtermékeink hozzásegí te nek, hogy 
magabiztosabbnak és gyönyörűbbnek érezd ma gad kívül és belül 

egyaránt. 

M. Brinkenhoff,M.D.



*LÁTHATÓ SZEMPILLA JAVULÁS 
*EGÉSZSÉGESEBB SZEMPILLÁK 
*ERŐS SZEMPILLÁK

*63 független fogyasztó, 6 héten át tartó termékhasználat melletti tapasztalata

REVITALASH® ADVANCED

A díjnyertes, legnépszerűbb, orvosok által kifejlesztett szempil-
laszérum összetétele segít az ideálisnál kevesebb szempillával 
rendelkezőknek is elérni, hogy tekintetük hangsúlyosabbá váljon.  
Az erőteljes hatású BioPeptin Complex® és a növényi összete-
vők feltöltik a szempillákat miközben azok puhák, elegánsak és 
egészségesek maradnak. Ez a szabadalmaztatott összetétel védi 
a szempillákat a töredezéstől, valamint a nap káros hatásaitól is. 

Szempillaszérum | 1.0 ml |  3.5 ml  |  2.0 ml



*63 független fogyasztó, 6 héten át tartó termékhasználat melletti tapasztalata





REVITABROW® ADVANCED

A díjnyertes, orvosok által kifejlesztett, legnépszerűbb szem  öl 
dökszérum a szemöldök öregedésére és a stressz lát  ha tó jeleire 
nyújt megoldást. Az erőteljes hatású Bio Peptin Comp lex® és a növé-
nyi összetevők feltöltik a szemöldök szá lait, mi közben puhák, ele-
gánsak és egészségesek ma rad nak. Ez a szabadalmaztatott össze-
tétel javítja a ritkának vagy sé rült nek tűnő szemöldök szépsé-
gét, használata közben pe dig elősegíti a szemöldök 
könnyű kezelhetőségét,  és  puha, bársonyos 
szemöldököt eredményez.

*112 független női és férfi fogyasztó, 8 héten át tartó  
termékhasználat melletti tapasztalata.

*A SZEMÖLDÖK ÖSSZKÉPÉNEK  
LÁTHATÓ JAVULÁSA96%

Szemöldökszérum  |  3.0 mL







MICELLAR WATER LASH WASH

Gyengéd micellákkal gazdagított formula, amely magához vonzza  
a szennyeződéseket, olajat és sminket. A szempillákat, szemöldököt  
és szemhéjat tisztán, hidratáltan és ragyogóan hagyja. Az aloe és 
a kamilla segít kondicionálni és frissen tartani a szem érzékeny  
területét, míg a panthenol hidratálja a pillákat és a szemöldököt.  
Használata vízálló sminkkel nem ajánlott. Szempilla hosszabbítás 
esetén is biztonságosan használható. Szemész orvosok  
és bőrgyógyászok által vizsgált. Nem okoz allergiát 
és irritációt. Olajmentes összetétel.

*FRISS ÉRZET A SZEMKÖRNYÉKEN

*A SZEMKÖRNYÉK TISZTA ÉRZETE

99%
*NEM HAGY OLAJOS ÉRZETET ÉS 

SMINKMARADVÁNYOKAT97%
95%

*73 független fogyasztó tapasztalata  

Kondicionáló sminkeltávolító  |  100 mL







AQUABLUR™

Hidratál, halványítja a bőrhibákat és feltölti a bőrt. Simít és javít az 
öregedés jeleinek látható nyomain, miközben erősíti a szempillákat 
és a szemöldököt. A kettős hatású könnyed szemgél hidratálja az 
érzékeny szemkörnyéket, miközben kisimítja a bőrt, halványítja a 
bőrhibákat és támogatja a szempillák és a szemöldök 
egészségét. Rendkívül hatékony összetevőket tartal-
maz, amelyek  feltöltik  a bőrt nedvességgel, védik a 
környezeti hatások ellen, valamint megakadályozzák 

a szempillák és a szemöldök töredezettségét.
Hidratáló szemápoló gél és primer  |  15 mL



HI-DEF BROW GEL

Építsd  és formázd a szemöldöködet ezzel a többfunkciós, uni
szex, ásványi anyagokkal gazdagított, színezett szemöldökzselé-
vel. A precíziós kefe segítségével könnyű a formázás, kitölt heted 
a hiányosságokat és rögzítheted a szemöldöködet. Peptidek-
kel és zabbétaglukánnal megerősíti, kondicionálja és javítja  

a szemöldököd megjelenését. 

Szemöldökzselé | 7.4 mL

Soft Brown  |  Dark Brown







HI-DEF BROW PENCIL

Formázd és hangsúlyozd a szemöldököd a multifunkci o ná  lis, hosz-
szantartó, vízálló szemöldökceruzával, amellyel  ter    mé szetes mégis 
hangsúlyos megjelenést alkothatsz. Evita min nal gazdagított for-
mulája segít a szemöldök és a bőr kondici o ná lásában. Ez a satíroz-
ható, nem ragadós, egész nap tartós formula ideális a szemöldök 

hiányosságainak kitöltésére.  |  0.14 g

Soft Brown  |  Warm Brown  |  Cool Brown



DOUBLE-ENDED VOLUME SET

Kényelmes, kettő az egyben szempilla alapozó és szempilla
spirál, mellyel egyszerre előkészítheted, alapozhatod, nagyítha
tod és fokozhatod a szempillák megjelenését. A dupla végű 
kiszerelés tartalmazza a legnépszerűbb volumennövelő primer
ünket indigókék színben és a dúsító szempillaspirálunkat  is 
a drámai hatás érdekében. A szilikon kefe egyenletesen viszi 
fel a pillákra a primert és elválasztja őket, így nyílt tekintetet 
eredményez és még intenzívebbé teszi a szempillaspirál színét. 
A homokóra alakú szempillaspirálkefe hidratáló, építhető 
formulával felerősíti a szempillákat, így hosszabb, vastagabb, 
drámaibb szempillákat hoz létre, maximálisan kiemelve azok 

természetes szépségét.  |  5.5 ml mindkét oldal

Primer, Indigo Blue  |  Mascara, Black







DEFINING LINER

Gazdagon pigmentált, hosszantartó szemceruza. A krémes álla
gú összetétel Evitaminnal gazdagított kondicionálóval segíti az 
egyszerű felvitelt. Kivételes színtelítettség és hosszantartó hatás. 

Beépített hegyezőt és satírozó szivacsot tartalmaz.  |  3 g

  Slate  |  Black



PRECISION TWEEZERS

Minőségi rozsdamentes acélból készül, kissé szögletes, vékony 
élű csipesz, mely tökéletesen illeszkedik a bőrfelszínhez. Fer tőt le

nít hető, rozsda és korrózióálló. Prémium olasz minőség.







ETERNALLY PINK®

2006ban a történetünk egyetlen termékkel kezdődött – az  
eredeti szempillaszérummal – amit az alapítónk, dr. Michael  
Brinkenhoff és felesége, Gayle közötti szerelem ihletett, megoldás-
ként arra, hogy a mellrák elleni harcban is gyönyörűnek érezhesse 
magát. Ebből az egyetlen, eredeti termékből származik egy teljes 
szépészeti, megoldásorientált kozmetikai vonal, amely segít elő-
térbe helyezni a nők természetes szépségét és belső erejét, miköz-
ben támogatja az ügyet, ami az egész történetet elindította. A Re-
vitaLash® Cosmeticsnél az év minden napján büszkeséggel tölt el 
bennünket Gayle bátorsága és ereje. Támogatjuk a mellrák elleni 
küzdelmet, kutatást és oktatási kezdeményezéseket egész évben, 

nem csak októberben. Ez a mi EternallyPink elköteleződésünk. 



©2019 Athena Cosmetics, Inc.

Tudj meg többet a RevitaLash® Cosmetics teljes kínálatáról a 

www.revitalash.hu oldalról. 


