Pomadka powiększająca usta Just Kissed
Cechy i zalety:
• Lekko szczypiąca pomadka powiększająca usta, czasowo
uwalniająca peptydy zwiększające poziom nawilżenia skóry oraz
przyspieszające stymulację kolagenu w ustach
• Ekstrakty z mięty oraz olejek mięty pieprzowej, w połączeniu z
ekstraktem z korzenia imbiru, przyspieszają krążenie krwi, co w
efekcie pomaga uzyskać efekt powiększenia ust
• Masło Shea, Olej słonecznikowy i Olej Awokado działają
zmiękczająco oraz nawilżająco
• Olejek eteryczny limetkowy oraz mandarynkowy wykazuje
działanie złuszczające martwe komórki naskórka
• Pomadka dostępna w 5 odcieniach
Co to jest:
• Koloryzująca i powiększająca pomadka do ust
Just Kissed
Net Wt. 2.3 g/.08 oz
Właściwości:
• Odżywia usta
• Powiększa usta
• Nadaje ustom delikatne zabarwienie
Składniki:
Triisostearyl Citrate, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Beeswax,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Flavor, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Vitis Vinifera
(Grape) Seed Extract, Ethylhexyl Palmitate, Tribehenin, Sorbitan Isostearate, Palmitoyl Oligopeptide, Vaccinium
Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate. Może zawierać: Mica (CI 77019), Iron
Oxides (CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499), Carmine (CI 75470).

Kluczowe składniki:
• Wosk pszczeli (Beeswax)
o Działanie antybakteryjne
• Masło shea (Shea Butter)
o Działanie nawilżające
• Palmitoyl Oligopeptide
o Działanie stymulujące produkcję kolagenu
o Zwiększające poziom nawilżania ust,
o Zmniejsza widoczność głębokich bruzd,
o Zwiększa objętość ust
Rodzaje skóry:
• Wszystkie rodzaje skóry

System:
• Pędzel Sable Lip
• Konturówka Lip Definer
Zalecane przygotowanie:
• Umyj okolice ust rękawicą Magic Mitt
Aplikacja
1.Usuń pokrywkę z „produktu
2.Zeskrob niewielka ilość produktu – w przybliżeniu wielkość główki od szpilki, metalową bądź jednorazowego
użytku szpatułką.
3.Pedzelkiem Sable Lip pobierz produkt ze szpatułki i zastosuj bezpośrednio na usta
W użytku domowym nanieść pomadkę bezpośrednio na usta
Wskazówki
Zastosuj cienie Oyster PurePressed Eye Shadow na środku dolnej wargi, na jej czubku. Następnie złącz usta
razem i rozetrzyj cień. Zastosowanie cienia, wpływa na rozświetlenie okolic ust

