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Regenerum
regeneracyjne serum do rzęs
4 ml + 7 ml
wzmacniająco - odżywcza moc
formuły z lipooligopeptydem
w połączeniu z olejem rycynowym,
witaminami E i B5 oraz
żelem z aloesu

Regenerum regeneracyjne serum do rzęs
o podwójnym działaniu intensywnie pielęgnuje, regeneruje, wzmacnia rzęsy oraz przyspiesza ich wzrost
Regenerum serum do rzęs składa się z dwóch specjalnie opracowanych formulacji:
Serum z eyelinerem do stosowania na linię rzęs zawiera odżywcze lipooligopeptydy, które poprzez
stymulację cebulek rzęs, przyspieszają ich wzrost, zagęszczają i pogrubiają strukturę włosków. Dodatkowo
obecny w składzie ekstrakt ze świetlika działa kojąco i łagodząco na delikatną skórę powiek. (4 ml)
Serum ze szczoteczką do stosowania na całej długości rzęs (także na brwi) posiada w swojej formule
matrykinę z prowitaminą B5, dzięki czemu wydłuża i przyspiesza wzrost rzęs oraz ogranicza ich wypadanie.
Żel z aloesu i witamina E, wnikając we włókna włosków nawilżają, uelastyczniają i dogłębnie je wzmacniają.
Serum zostało wzbogacone o olej rycynowy, który potęguje efekt odżywienia i wzmocnienia kruchych,
osłabionych rzęs, przyciemnia je oraz stymuluje do szybszego wzrostu. (7 ml)
serum z eyelinerem do stosowania na linię rzęs
serum ze szczoteczką do stosowania na całej długości rzęs
Sposób użycia:
Opakowanie zawiera dwa rodzaje serum z odpowiednio dobranymi aplikatorami. Przed zastosowaniem
produktu należy dokładnie zmyć makijaż. W pierwszej kolejności za pomocą cienkiego pędzelka nanieść
serum nr 1 na linię rzęs u ich nasady (tak jak eyeliner). Następnie za pomocą szczoteczki nałożyć serum nr 2
na rzęsy (może być stosowane także na brwi). Stosować systematycznie co wieczór, przed pójściem spać, aż
do osiągnięcia oczekiwanego efektu. Po tym czasie stosować raz/dwa razy w tygodniu.
Przebadany dermatologicznie.
Więcej informacji na: www.regenerum.pl
Ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku wystąpienia
uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu lub wystąpienia podrażnienia skóry, zaleca się natychmiast
przerwać stosowanie. Nie stosować po upływie terminu trwałości.
Ingredients/Składniki:
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Serum nr 1 z eyelinerem: Aqua, Propylene Glycol, Glycerin / Myristoyl Pentapeptide-17, Glycerin / Myristoyl
Hexapeptide-16, Phenoxyethanol / Ethylhexylglycerin, Glycerin / Euphrasia Officinalis Extract, Acrylates / C1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide
Serum nr 2 ze szczoteczką: Aqua, Ricinus Communis Seed Oil, Polyacrylamide / Hydrogenated Polydecene / Laureth7, Glycerin / Panthenol / Biotinoyl Tripeptide-1, Propylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Phenoxyethanol /
Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Tocopherol.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
Nr partii:
Najlepiej zużyć przed końcem:
Regenerum eyelash serum consists of two specially designed formulas:
Serum eyeliner formula accelerates the growth of eyelashes, thickens them, makes them more
dense and provides soothing and calming effect on the delicate skin of the eyelids.
Serum with a brush formula lengthens your eyelashes, accelerates their growth and reduces their
loss. Additionally, the serum moisturizes, softens and deeply strengthens eyelashes, as well as
darkens them and accelerates their growth.
Usage:
Before using the product, thoroughly wash off makeup. First, apply serum 1 on the eyelash
baseline using the fine brush provided (just like you apply eyeliner). Next, apply serum 2 on your
eyelashes using the brush (you can also apply the serum on your eyebrows). Apply regularly every
evening before going to bed until you achieve the desired result. After that, apply once or twice a
week.
Storage:
Store at a temperature below 25°C. Do not freeze.

