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ZAJISTÍ ŘASÁM PŘIROZENOU DÉLKU, OBJEM A HUSTOTU
Koncentrovaná séra jsou určena pro ošetření řas a obočí. Zlepší jejich růst, hustotu i objem a
působí proti jejich zvýšenému vypadávání a lámání. Při pravidelném používání zajistí silnější,
tmavší a delší řasy. Dodají jim optimální pružnost, hydrataci a podpoří jejich vitalitu.
Séra na řasy jsou dlouhodobě ophtalmologicky testována.

Hlavní účinné látky:
Biotinoyl tripeptid-1 je peptid s cíleným účinkem přímo na vlasový folikul. Působí proti jeho
stárnutí, posiluje zdravý růst vlasu a zpomaluje vypadávání řas i obočí.
Kyselina hyaluronová je přirozenou složkou lidského organismu a tvoří jednu z hlavních složek
mezibuněčné hmoty. Váže na sebe dostatečné množství vody a zabraňuje její ztrátě.
Vyhlazuje strukturu řas i obočí a dodá jim zdravý pěstěný vzhled.
Účinky produktů LASH BOOSTER:
posílí vlasový folikul
podpoří přirozené období růstu řas i obočí
působí proti jejich vypadávání
zabrání slábnutí řas a obočí
vyhladí jejich strukturu
chrání před poškozením
Produkty řady LASH BOOSTER:

LASH BOOSTING SERUM
Sérum pro posílení růstu řas je pečující produkt vhodný pro oční oblast bez
příznaků přecitlivělosti. Zajistí přirozený růst řas i obočí, zvýší jejich hustotu,
délku, pevnost a odolnost.

SENSITIVE LASH BOOSTING SERUM
Hypoalergenní sérum pro posílení růstu řas je určeno pro přecitlivělé oční partie. Šetrně pečuje
o řasy a obočí, zabrání jejich zvýšenému vypadávání a podpoří jejich zdravý vzhled. Posílí
jejich strukturu, zvýší pevnost a elasticitu.

Další účinné látky:
Octapeptid-2, patentovaný peptid, podpoří přirozený růst řas a obočí. Stimuluje kolagen a
elastin, zvýší tak sílu vlákna řas i obočí a působí proti jejich nadměrnému vypadávání. Zásobí
folikuly potřebnými živinami.
Použití:
Aplikovat denně, nejlépe večer, jako oční linku (po čištění očních partií) na vnější linii řas
horního víčka. V případě potřeby také na oslabenou linii obočí. Nechat působit cca 5 minut a
poté pokračovat s obvyklou kosmetickou péčí.
Důležité:
Požadovaný výsledek se dostaví individuálně po 6-16 týdnech pravidelné aplikace.
Nepoužívejte v těhotenství. Chraňte před dětmi.
Séra nejsou určena pro ošetření při vypadávání vlasů a pro podporu růstu vlasů.
www.biodroga.cz

