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delší a hustší řasy
skinso – hairplus

HAIRPLUS je unikátní přípravek obsahující komplex
vysoce účinných bio peptidů, které dokáží řasy
prodloužit, zahustit a zlepšit jejich kvalitu. Vitaminy
A, C, E, Panthenol a výtažky z květů zajistí přenos
aktivních látek a výživu očního okolí a obočí. Díky
vitaminum A, C a E bude pokožka okolo řas a obočí
vyživená a chráněná, ženšenový výtažek způsobí
prokrvení folikul, pantenol, výtažky z květu a ovoce
folikuly zase oživí.

„Sérum Hairplus je pro mne
nejlepším kosmetickým objevem
posledních několika let, protože
nabízí plnohodnotnou alternativu
k umělým řasám, které jsou dnes
tak populární.“
Hana Čihánková, profesionální
vizážistka a hairstylistka

Sérum zvýrazňuje
barevný pigment řas
a obočí. Nanáší se ke
kořínkům řas po celém
horním popřípadě dolním
víčku nebo na obočí.

Doporučuje se aplikovat 1x
denně na odlíčenou oblast.
Dbejte na to, aby se vám
přípravek nedostal do očí.
Při pravidelném používání
vydrží 1 balení min. 6 měsíců.

Jde o transparentní gel,
který nikde neulpívá.
Aplikátor ve formě
štětečku umožňuje přesné
dávkování k řasám.
Lze použít i na obočí
k pozměnění či
dopěstování širšího tvaru.
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Cena: 2 280 Kč / 4,5 ml

„Doporučila bych ho všem
ženám, které touží po dlouhých
řasách a potřebují přírodní
preparát bez vedlejších účinků.“
MUDr. Petra Trojanová, Ph.D.,
Lékařské centrum zdraví
a estetické péče s.r.o, Brno

Nárůst řas za 2 měsíce
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prokazatelný růstový efekt již za 4 týdny
Kromě velmi důležitých pomocných látek, jako jsou ženšen, vitaminy a další složky, které podporují prokrvení folikulů řas a obočí
a usnadňují průnik aktivní látky k folikulům, je HAIRPLUS obohacen o BIO PEPTIDY. BIO protože jsou peptidy přísně prověřovány pro
svou bioaktivitu. Peptidy jsou pojeny s deriváty mastných kyselin, čímž se z nich stávají BIO - oligopeptidy, které mají lepší absorpci
(vstřebatelnost) a tzv.”akční režim”. Peptidy způsobí to, že je výrazně prodloužena anagenní (růstová) fáze cyklu = řasy a obočí
mohou dorůst do svého maxima a následně je i prodloužena katagenní a telogenní fáze růstu. TESTOVÁNÍ HAIRPLUS probíhalo
u vybrané skupiny klientů po dobu 2 týdnů, při aplikaci 1x denně. Byl zaznamenán nárůst hustoty a délky řas, a to až o 25 %.
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