
94% uczestniczek badania stwierdziło, że produkt wzmocnił i poprawił elastyczność ich rzęs oraz 
brwi.
82% uczestniczek badania stwierdziło, że ich rzęsy i brwi stały się są gęstsze.
90% uczestniczek badania stwierdziło, że produkt podkreślił wygląd ich rzęs i brwi.
84% uczestniczek badania stwierdziło, że produkt nawilżył skórę na linii rzęs i brwi.
88% uczestniczek badania stwierdziło, że ich rzęsy i brwi stały się zdrowsze.
100% uczestniczek badania stwierdziło, że dzięki produktowi ich rzęsy i brwi stały się bardziej 
lśniące.
86% uczestniczek badania stwierdziło, że po użyciu produktu ich rzęsy stały się pełniejsze.

* Na podstawie 28-dniowego badania z udziałem 50 zdrowych kobiet.

PL 2020

LASH & BROW 
ENHANCING SERUM BY MONAT
9 ml /0.3 fl. oz.

Oczaruj wszystkich swoim spojrzeniem!

LASH & BROW ENHANCING SERUM to wysokowydajne serum, 
którego formuła opiera się na składnikach o klinicznie 
potwierdzonej skuteczności, takich jak Capixyl™, który pomaga 
wzmocnić i  poprawić kondycję brwi oraz rzęs. Preparat zawiera 
również Fision KeraVeg18, pozyskiwany z warzyw składnik 
stanowiący alternatywę dla keratyny pochodzenia zwierzęcego 
– pomaga wzmocnić rzęsy i brwi oraz sprawia, że są bardziej 
błyszczące.

Cena dla MP: 189 zł
Cena dla Klientów VIP: 229 zł
Cena Detaliczna: 270 zł 
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SPOSÓB UŻYCIA

Nakładaj dwa razy dziennie na oczyszczoną skórę, bez makijażu, cienką warstwę produktu 
wzdłuż górnej i dolnej linii rzęs (w miejscu ich zetknięcia ze skórą). Aby osiągnąć najlepsze 
rezultaty, nakładaj produkt rano i wieczorem przez 28 dni z rzędu.

CAPIXYL™ 

FISION KERAVEG 18

LISTA SKŁADNIKÓW:
 
Aqua/Water/Eau, Butylene 
Glycol, Hydroxyethylcellulose, 
Trifolium Pratense (Clover) 
Flower Extract, Acetyl 
Tetrapeptide-3, Tocopherol, 
Wheat Amino Acids, Soy Amino 
Acids, Arginine HCl, Serine, 
Threonine, Dextran, Benzyl 
Alcohol, Ethylhexylglycerin.

NAJWAŻNIEJSZE

SKŁADNIKI

RZĘSY

Nakładaj dwa razy dziennie na oczyszczoną skórę, bez makijażu, wykonując krótkie ukośne ruchy 
w górę brwi i delikatnie wklep nadmiar preparatu opuszkami, aby ułatwić wchłanianie.                  
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, nakładaj produkt rano i wieczorem przez 28 dni z rzędu.

Zostaw do wyschnięcia na 7–10 minut przed nałożeniem makijażu.

BRWI

REZULTATY

Mówimy NIE testom na zwierzętach. Nasze produkty są wegańskie.


