Obsahové zložky.

Nie ste spokojná/spokojný s dĺžkou svojich mihalníc?
Máte nepekné holé miesta v obočí? HAIRPLUS je rastový fluid, vďaka ktorému pri každodennom používaní
vaše mihalnice a obočie začnú rásť. Mihalnice a obočie
sa vám predĺžia, sú hrubšie a hustejšie. HAIRPLUS vám
môže pomôcť pri dosiahnutí ich maximálnej prirodzenej
dĺžky, hustoty a hrúbky.

Ako absolútnu novinku obsahuje HAIRPLUS vysoko
aktívne prostaglandíny, ktoré priamo podporujú rast
vláskov, sú ale absolútne šetrné a znášanlivé. Množstvo
prírodných obsahových zložiek, ako sú vitamíny A, C a E,
biopeptidy, pantenol, kvetinové a ovocné výťažky tento
obdivuhodný účinok fluidu HAIRPLUS dotvárajú.

Vhodné aj pre obočie.

Predávkovanie bez
pozitívneho efektu.

HAIRPLUS sa používa na mihalnice práve tak, ako aj na
obočie. Veľmi veľa našich zákazníčok, ktoré používajú
HAIRPLUS na medzery a holé miesta v obočí, podáva
správy o tých najlepších výsledkoch. HAIRPLUS sa nedá
použiť na vlasy na hlave ani na žiadne iné vlásky a chĺpky na tele.

Používanie viackrát denne nevedie k žiadnemu ďalšiemu
zvýšeniu rastu. Odporúčaná aplikácia jedenkrát denne
postačuje.

Prednosti.

HAIRPLUS sa používa lokálne. Dávajte, prosím, pozor na
to, aby ste HAIRPLUS nanášali vždy správne a aby sa
vám HAIRPLUS nedostal do očí. Klinické štúdie a mnoho
svedectiev našich zákazníčok ukazuje, že k vedľajším
účinkom nedochádza. Treba však pripomenúť, že pri používaní kozmetických prípravkov môžu nastať alergické
reakcie. Ak si aj napriek správnej aplikácii všimnete
alergické symptómy, odporúčame vám s používaním prípravku prestať a poradiť sa s lekárom.

• Vhodné pre ženy i pre mužov
• Podporuje permanentný make-up
• Pevné a husté mihalnice ako základ predlžovania

HAIRPLUS
Fluid na rast mihalníc a obočia

Spôsob fungovania
Hlavná účinná látka prípravku HAIRPLUS je prostaglandínová molekula, ktorá priamo podporuje rast vašich
mihalníc a obočia. HAIRPLUS stimuluje práceschopnosť
vlasových folikulov a podnecuje ich prirodzený rastový
potenciál.
Biopeptidy v prípravku HAIRPLUS posilňujú vlasovú
štruktúru vašich mihalníc a obočia a redukujú vypadávanie vláskov a chĺpkov. Vďaka vitamínom A, C a E je
pokožka okolo vašich mihalníc a obočia vyživovaná a
chránená pred škodlivými vplyvmi okolia.
Ženšenový extrakt obsiahnutý v prípravku HAIRPLUS
podporuje prekrvenie vlasových folikulov a okolitej pokožky. Ďalej je tak umožnené lepšie zásobovanie výživnými látkami, takže rastový potenciál vašich vlasových
folikulov sa dá maximalizovať. Pantenol, kvetinové a
ovocné výťažky sú ďalšie obsahové zložky prípravku HAIRPLUS, ktoré folikuly oživujú, robia mihalnice a obočie
hebkými a upokujujú pokožku v prípade podráždenia.
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Tak dlho vydrží HAIRPLUS.
Jedna fľaštička prípravku HAIRPLUS s 3 ml stačí na desať– až dvanásťtýždňové použitie. Postačuje tak na viac
než priemernú dobu trvania maximálneho rastu mihalníc
alebo obočia.

Facederma, s.r.o.
Teslova 33 · 821 02 Bratislava · Slovenská republika
Tel.: +421 948 911 120 · www.facederma.sk

Začiatok ošetrenia

6 týždňov – prvé úspechy

Takto sa HAIRPLUS používa.
Na efektívny rast vláskov používajte HAIRPLUS najmenej raz za deň.
Aplikácia je rýchla a nekomplikovaná, keďže HAIRPLUS je priehľadný
a okamžite sa vstrebáva do pokožky. Aplikácia je možná ráno alebo
večer. Ráno naneste HAIRPLUS po vyčistení pokožky tváre a predtým,
ako sa namaľujete. Pri večernej aplikácii odstráňte pred nanesením
najprv všetok očný make-up. V obidvoch prípadoch platí: Menej je viac
– používajte HAIRPLUS veľmi opatrne a iba v malých množstvách, lebo
aj troškou fluidu docielite vďaka vysoko aktívnym účinným látkam obdivuhodné výsledky. Miniatúrnym štetčekom na špičke fluidu HAIRPLUS
opatrne prejdite po oblúku vašich mihalníc na hornom okraji, ako keby
ste maľovali očnú linku. Dbajte pritom na to, aby HAIRPLUS riadne navlhčil korienky mihalníc a nedostal sa do oka.
Na obočí sa môže použiť väčšie množstvo fluidu HAIRPLUS. Tu naneste
rastový fluid štetčekom okolo korienkov chĺpkov alebo na holé miesta tam, kde si želáte, aby chĺpky rástli. HAIRPLUS pozostáva z prírodných
obsahových zložiek a nemôže oko poškodiť– zákazníčky s citlivými a suchými očami čiastočne zistili, že HAIRPLUS vedie pri kontakte s okom
ku krátkemu sčervenaniu, páleniu a miernemu opuchnutiu.

8 týždňov – ilúzia alebo skutočnosť

12 týždňov - neuveriteľné

Vysoko aktívna účinná látka má priaznivý vplyv na prekrvenie. Skúste
pokračovať v aplikácii s časovým odstupom po odstránení očného make-upu alebo ráno po prebudení. Ak by sa HAIRPLUS dostal do oka,
odporúčame oči okamžite vypláchnuť vodou. Ak aj pri správnom nanášaní zistíte výraznejšie podráždenie, používanie na čas prerušte alebo
sa obráťte na lekára.

Prvé úspechy.
Rýchlosť rastu vláskov či chĺpkov závisí od vášho veku a vašich vlasových folikulov. Prvé reakcie ako napr. ľahké svrbenie môžete čiastočne pocítiť v priebehu niekoľkých dní. Do štyroch týždňov takmer
vo všetkých prípadoch dôjde k zreteľnému nárastu dĺžky, hrúbky a
hustoty vašich mihalníc. Pritom je rast, čo sa týka poradia, rôzny:
Vaše mihalnice a obočie môžu najprv zhustnúť, zhrubnúť alebo sa predĺžiť. Najneskôr medzi šiestym a ôsmym týždňom dosiahnu mihalnice
svoju maximálnu dĺžku.

Môj osobný výsledok testu s HAIRPLUS.

Ak používate HAIRPLUS každý deň, je už tretí až štvrtý týždeň možné viditeľné zvýšenie
rastu vašich mihalníc alebo obočia. Kedy presne pri používaní fluidu HAIRPLUS prvýkrát
spozorujete zreteľne dlhšie mihalnice, závisí do veľkej miery od vašich vlasových folikulov.
Modelka Carola

HAIRPLUS presvedčil.

Klinické štúdie dokázali, že maximálny prírastok dĺžky mihalníc nastáva v priebehu štyroch až ôsmich týždňov a predstavuje 40 - 45 percent vašej pôvodnej dĺžky mihalníc. Aby sa vám podarilo docieliť osobne maximálny potenciál rastu,
odporúčame pri prvom použití fluidu HAIRPLUS najmenej osemtýždňovú aplikáciu.

Zaujíma Vás HAIRPLUS?

Ak áno, obráťte sa, prosím, na
Facederma, s.r.o.
Teslova 33 · 821 02 Bratislava · Slovenská republika
Tel.: +421 948 911 120 · www.facederma.sk · info@facederma.sk
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postačuje.

Prednosti.

HAIRPLUS sa používa lokálne. Dávajte, prosím, pozor na
to, aby ste HAIRPLUS nanášali vždy správne a aby sa
vám HAIRPLUS nedostal do očí. Klinické štúdie a mnoho
svedectiev našich zákazníčok ukazuje, že k vedľajším
účinkom nedochádza. Treba však pripomenúť, že pri používaní kozmetických prípravkov môžu nastať alergické
reakcie. Ak si aj napriek správnej aplikácii všimnete
alergické symptómy, odporúčame vám s používaním prípravku prestať a poradiť sa s lekárom.

• Vhodné pre ženy i pre mužov
• Podporuje permanentný make-up
• Pevné a husté mihalnice ako základ predlžovania

HAIRPLUS
Fluid na rast mihalníc a obočia

Spôsob fungovania
Hlavná účinná látka prípravku HAIRPLUS je prostaglandínová molekula, ktorá priamo podporuje rast vašich
mihalníc a obočia. HAIRPLUS stimuluje práceschopnosť
vlasových folikulov a podnecuje ich prirodzený rastový
potenciál.
Biopeptidy v prípravku HAIRPLUS posilňujú vlasovú
štruktúru vašich mihalníc a obočia a redukujú vypadávanie vláskov a chĺpkov. Vďaka vitamínom A, C a E je
pokožka okolo vašich mihalníc a obočia vyživovaná a
chránená pred škodlivými vplyvmi okolia.
Ženšenový extrakt obsiahnutý v prípravku HAIRPLUS
podporuje prekrvenie vlasových folikulov a okolitej pokožky. Ďalej je tak umožnené lepšie zásobovanie výživnými látkami, takže rastový potenciál vašich vlasových
folikulov sa dá maximalizovať. Pantenol, kvetinové a
ovocné výťažky sú ďalšie obsahové zložky prípravku HAIRPLUS, ktoré folikuly oživujú, robia mihalnice a obočie
hebkými a upokujujú pokožku v prípade podráždenia.
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Absolútne bezpečné použitie.
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Toto dokáže HAIRPLUS.
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Tak dlho vydrží HAIRPLUS.
Jedna fľaštička prípravku HAIRPLUS s 3 ml stačí na desať– až dvanásťtýždňové použitie. Postačuje tak na viac
než priemernú dobu trvania maximálneho rastu mihalníc
alebo obočia.
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