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NANOLASH EYELASH CONDITIONER
3ml SERUM ODŻYWKA DO RZĘS
Cena

133,00 zł

Cena poprzednia

159,00 zł

Numer katalogowy

00376

Kod EAN

5905669547000

Opis produktu
Jeden krok do idealnych rzęs!
Naturalne rzęsy zachwycające długością, intensywnym kolorem i spektakularną gęstością? To możliwe! Wystarczy miesiąc, by
całkowicie odmienić Twoje spojrzenie. Rzęsy będą zachwycały i przyciągały zazdrosne spojrzenia koleżanek. Sekret tkwi w
wyjątkowej recepturze opartej na bazie naturalnych składników.

Dlaczego Nanolash?
bezpieczna formuła potwierdzona badaniami klinicznymi
rzęsy wzmocnione i wydłużone już po czterech tygodniach stosowania
opinie zadowolonych klientek na całym świecie
najlepsze rozwiązanie dla wrażliwych oczu

Efekty
Dzięki najnowszym technologiom, wieloletnim badaniom klinicznym i dermatologicznym mogliśmy stworzyć Nanolash.
Unikalne serum do rzęs, które stało się niezbędnikiem w każdej kobiecej kosmetyczce.
Aktywne serum działające na rzęsy sprawia, że już po piętnastu dniach stosowania widać, że są one wyraźnie pogrubione,
wzmocnione, a do tego przyciemnione. Naturalny i bezpieczny skład kosmetyku sprawia, że nie tylko dbamy o swoje rzęsy ale
także sprawiamy, iż z dnia na dzień stają się grubsze, gęstsze i pełniejsze.

Jak to działa?
Aplikacja kosmetyku dzięki bezpiecznemu i precyzyjnemu pędzelkowi jest prosta i bardzo przyjemna. Po dokładnym
demakijażu twarzy i oczu, nakładamy Nanolash na linię rzęs przy górnej powiece. Po kilku sekundach serum wchłania się i
aktywuje składniki wzmacniające włoski.
Składniki serum wnikają do cebulek rzęsy i działają na nie od środka. Powodują wzrost włoska, wpływają na grubość i kolor
rzęs. Nanolash tworzy barierę ochroną wzdłuż odrastających rzęs, przez co zapobiega ich kruszeniu, wypadaniu i łamaniu.
Opracowana przez laborantów metoda stymulacji rzęs jest całkowicie bezpieczna, nie powoduje uczuleń i podrażnień.

ZERO skutków ubocznych
Olśniewające spojrzenie jest już o krok od Ciebie. Wystarczy codzienna aplikacja Nanolash, by zachwycać i przykuwać uwagę.
Brak skutków ubocznych sprawia, iż produkt jest niezawodny. Mogą stosować go osoby w każdym wieku, także po
chemioterapii.
Dzięki Nanolash rzęsy są dłuższe, twardsze, bardziej sprężyste, nawilżone i gęstsze. Pewny dla zdrowia skład, na bazie
naturalnych składników, zapewnia całkowitą ochronę.
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