


Gamă brevetată, profesională de 
întreținere a sprâncenelor

Vopseaua HENNA pentru sprâncene, 

cu componentă unică și aplicator este un mod

convenabil de colorare a sprâncenelor. Oxidantul 

continut este mai blând cu

pielea și părul față de oxidantul tipic pentru

vopsea.

Aplicatorul și consistența hennei fac aplicarea 

foarte simplă și rapidă. Spre

deosebire de alte produse competitive, nu 

necesită ingrediente de amestecare

și este gata de utilizare imediată după deschidere. 

După folosire, sprâncenele

au o culoare intensă, uniformă și în același timp 

naturală.



 Renovital

Henna Sensitive – Vopsea pentru sprancene cu 
componenta unica, cu aplicator

 Nu necesita amestecarea ingredientelor
 Efect natural si de lunga durata
 Aplicare usoara si rapida

Aplicatorul de vopsea cu componenta unica este un mod 
convenabil de colorare a sprancenelor. Nu necesita 
oxidare, vopseaua fiind astfel mai blanda cu pielea si parul. 
Aplicatorul si consistenta vopselei Henna Sensitive fac 
aplicarea foarte simpla si rapida. Dupa tratament, 
sprancenele capata o culoare uniforma si naturala.

Produs testat dermatologic.
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Renovital

V-Lash, Tratament pentru stimularea cresterii genelor

 Folosind tratamentul regenerator V-Lash, genele
dumneavoastră vor fi mai puternice, mai pronunţate şi mai
lungi.

 V-Lash Renovital a fost creat pentru femeile care au probleme
cu genele scurte, subțiri și fragile. Balsamul stimulează
creșterea genelor și inhibă în continuare pierderea lor.

 Rețeta modernă conţine ingrediente active special selectate
pentru a hrăni genele, acestea devenind mai lungi și mai
pronunţate.

 V-Lash Conditioner extinde durata de viaţa a genelor și le face
să crească mai puternice. Preparatul conține un extract
luminator, care este astringent și liniștitor. Produsul
îndeplinește cerințele testului de conformitate cu pielea
atopică, sensibilă, ușor iritabilă și satisface cerințele față de
produsele pentru proprietățile hipoalergenice declarate
cosmetice. Nu se aplică persoanelor care sunt alergice la orice
ingredient al produselor cosmetice. Produsul nu provoacă
iritații. Poate fi folosit de persoane cu ochi sensibili și
predispuși la iritații.CS048010604

EAN 5902399129018
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