LIPBOOST
Lesk na rty pro
zvětšení objemu // SPF 15

®

Více péče. Větší objem.
Mnoho žen sní o plných, smyslných rtech. Některé se kvapně svěřují do rukou plastických chirurgů, aniž by si byly vědomy možných následků.
Výsledek totiž vždy neodpovídá představám a v
některých případech vypadá poněkud nepřirozeně.
LIPBOOST® Vám teď nabízí 100% přirozenou a bezpečnou alternativu! Tato nová, inovativní péče

o rty není jen extrémně výživná, ale přesvědčí Vás
navíc neuvěřitelným, okamžitým, efektním objemem.
Po několika minutách můžete obdivovat výsledek:
Vaše rty vypadají větší a plnější – a navíc jsou příjemně měkké, bez vrásek, smyslně lesklé a nádherně svůdné.

víc struktury a elastičnosti

Dokonalá formulace
pro dokonalé rty:
+ Hilurlip
˜ byl vyvinut speciálně pro výrobky určené na rty.
˜ podporuje dlouhodobý efekt objemu rtů.
˜ zlepšuje a optimalizuje bezprostřední a
dlouhodobé zvlhčení pokožky rtů
˜ chrání rty před předčasným stárnutím a vlivy
slunečního záření.
+ vitamín E jako přirozený antioxidant.
+ Corum 9230 pro chladivý a perlivý efekt.
+ různé extrakty z ovoce zajišťují příjemnou
vůni a chuť na rtech

Nová generace péče.
LIPBOOST® odstartoval novou éru rtěnek podporujících objem rtů. Jde o optimální spojení zvlhčujícího gelu, lesku na rty a speciálních, přírodních,
účinných látek pro plnější rty.

Použití:
LIPBOOST® naneste ve velkém množství na horní
i dolní ret a nechte asi čtyři minuty působit. Rty
přitom k sobě netiskněte, abyste nebránili optimálnímu prokrvení. Jen tak se může ideálně rozvinout
okamžité působení přípravku. A nejlepší na tom je:
LIPBOOST® můžete používat tak často, jak jen budete chtít!

Účinky LIPBOOST®.
Jedním z tajemství tohoto lesku dodávajícího objem je nový způsob použití známé a osvědčené
substance – kyseliny hyaluronové.

Tato vlastnost zaručuje jedinečný efekt objemu,
který teď můžete díky LIPBOOST® jednoduše využít
ve svůj prospěch!

Ta se v naší pleti vyskytuje velmi hojně a vytváří
hyaluronát sodný, který je jednou z důležitých složek LIPBOOST®. Kyselina hyaluronová se vyznačuje speciální strukturou, která jí umožňuje přitahovat a nasávat vlhkost z okolí jako houbě. Dokáže
navázat tisíckrát více vody než Vaše pleť, a tím
rozšiřuje tkáně.

To však není vše, protože v látce Hilurlip obsažený
tripeptid-1 má důležitou vlastnost – zneškodňuje
nebezpečné volné radikály.
Vedle toho chrání rty před agresivními vlivy, jako je
UV-záření díky ochrannému faktoru 15, před chemikáliemi nebo znečištěným ovzduším, a tím před
předčasným stárnutím.

Rosé

Přirozené, plné a ošetřené.

Transparentní

Kontaktní osoba:

Díky speciální formulaci zažijí Vaše rty s LIPBOOST®
nové zážitky. Už po několika aplikacích rty působí výrazněji a objemněji.
Díky pevnější struktuře a větší elasticitě budou vypadat plnější a plastičtější. LIPBOOST® ošetřuje rty, propůjčuje jim jemný lesk a můžete ho používat samotný
nebo pod rtěnku!
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