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Marzysz o długich i powabnych rzęsach? Zdradzimy Ci, że nie jesteś w tym marzeniu 

odosobniona. Na szczęście dzięki innowacyjnym rozwiązaniom piękne i gęste rzęsy są na 

wyciągnięcie ręki. Sprawdź, jak je uzyskać. 

Co wyróżnia produkty nazwa marki? 

Nazwa marki to marka założona przez doktora imię i nazwisko dla jego żony, imię i 

nazwisko. Najpopularniejszym produktem dostępnym w głównej linii jest nazwa produktu, 

czyli serum stymulujące wzrost rzęs, zagęszczające je oraz odpowiedzialne za wzmocnienie. 

Efekty są widoczne już po miesiącu stosowania, co potwierdzają kobiety na całym świecie – 

wystarczy poczytać fora internetowe lub przejrzeć sekcje opinii w e-sklepach. 

Produkty nazwa marki zawierają liczne składniki aktywne: wyciągi roślinne z 

antyoksydantami czy molekuły nienasyconych kwasów karboksylowych. Poza kosmetykami 

stworzonymi z myślą o rzęsach w asortymencie dostępne są specyfiki do pielęgnacji brwi i 

włosów oraz akcesoria, np. zalotki. 

Nazwa produktu – klasyczna odżywka do rzęs 

Od wielu lat numerem jeden w ofercie nazwa marki pozostaje serum odżywcze do rzęs 

nazwa produktu. Dostępne jest w różnych rozmiarach, np. 2 i 3,5 ml. Stosuje się je na noc. 

Wystarczy przejechać pędzelkiem po linii styku górnych rzęs ze skórą. Stymulacja jest 

łagodna, ale przynosi rewelacyjne efekty. 

Odżywka wydłuża, zagęszcza, pogrubia i wzmacnia rzęsy. Dzięki niej uzyskuje się efekt 

sztucznych rzęs, lecz znacząco ładniejszy, bo naturalny. W składzie występują palma 

sabałowa, żeń-szeń, zielona herbata, pszenica, nagietek lekarski, miłorząb japoński, 

aminokwasy oraz witaminy z grupy B. Składniki są łagodne i nie powodują uczuleń. 

Odżywcza kredka do oczu nazwa produktu 

Czymże byłoby zalotne spojrzenie, gdyby nie kredka do oka? Znajdziesz ją w ofercie nazwa 

marki. Nazwa produktu jest bogato napigmentowana i ma wyrazisty kolor. Odznacza się 

kremową konsystencją, dzięki której jest łatwa do rozprowadzenia. Co ważne: nie drażni 

skóry, więc można jej używać przy cerze wrażliwej. Utrzymuje się na powiecie przez długi 

czas. Ponieważ wzbogacono ją o witaminę E, pielęgnuje rzęsy. 

Kredka występuje w różnych wariantach kolorystycznych, np. nazwy produktów. 

Efekt zwiększenia objętości włosów na głowie 

Nazwa produktu to przyjemna w dotyku i zapachu pianka stymulująca wzrost włosów. 

Nadaje się do włosów z różnymi problemami: zniszczonych, suchych, wypadających. 

Zapobiega rozdwajaniu i wstrzymuje wypadanie. Włosy ulegają wzmocnieniu, gęstnieją, są 

wygładzone i dobrze odżywione. 
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Pianka głęboko regeneruje słabe włosy. Sprawia, że ich wewnętrzna struktura ulega 

odbudowaniu. Ponieważ nie tracą wilgoci, nie przesuszają się i trudniej je złamać. Stają się 

elastyczne, miękkie i przyjemne w dotyku. Pianka nazwa marki dodaje im również blasku. 

W składzie kosmetyku znajdują się naturalne surowce, takie jak miłorząb japoński, żeń-szeń, 

pigwowiec japoński i białka pszenne. To właśnie one gwarantują porost włosów i 

zabezpieczają je przed niszczeniem. Preparat umożliwia stworzenie dowolnej fryzury. 

PIANKA CZY ODŻYWKA W PŁYNIE? 

Piankę nazwa marki można dostać również w formie tradycyjnej odżywki. Wszystko zależy 

od tego, którego kosmetyku będzie Ci wygodniej używać. Ich działanie jest jednakowe. Oba 

produkty liczą po 46 ml. Znajdują się w eleganckich opakowaniach, dzięki czemu ozdobią 

półkę w łazience. 

Sprawdź też nazwa produktu, czyli serum wzmacniające włosy. Jest to kuracja szybka i 

mocna. Serum należy nałożyć na włosy – wilgotne bądź suche – na ok. 10 min. Po spłukaniu 

będą w wyraźnie lepszym stanie. 


