
 

 

Wydłużający i pogrubiający tusz do rzęs Longest Lash Thickening & Lengthening Mascara 

 

Cechy i zalety: 

• Wydłużający i pogrubiający tusz do rzęs 

• Ekstrakt z alg odżywia dzięki czemu są dłuższe i pełniejsze 

• Celulozowe włókna dodają grubości, nie powodując zlepiania się rzęs, odpryskiwania czy rozmazywania tuszu 

• Opakowanie zawiera wysokiej jakości szczoteczkę do rzęs 

• Opakowanie zawiera o 75% więcej produktu niż standardowy tusz do rzęs 

• Longest Lash Thickening & Lengthening Mascara może wydawać się bardziej suchy niż standardowe tusze, ponieważ 

zwykła woda zastała zastąpiona ekstraktem z alg, który odżywia i 

pielęgnuje rzęsy 

 

Co to jest: 

• Wydłużający i pogrubiający tusz do rzęs 

 

Właściwości: 

• Dodaje koloru i wzmacnia rzęsy, nie zawiera lakierów, szelaku 

oraz składników ropochodnych  

• Odżywia rzęsy 

• Wydłuża i pogrubia rzęsy  

 

Składniki: 

Water/Eau/Aqua, Algae Extract, Beeswax, Copernicia Cerifera 

(Carnauba) Wax, Cellulose, Glyceryl Stearate, Glycerin, Hydrolyzed 

Algae Extract, Vanilla Tahitensis Fruit Extract, Prunus Amygdalus 

Dulcis (Sweet Almond) Seed Extract, Tribehenin, 

Hydroxyethylcellulose, Panthenol, Oleic Acid. Może zawierać: Iron 

Oxides (CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499), Carmine (CI 

75470), Titanium Dioxide (CI 77891). 

 Longest Lash Thickening & Lengthening Mascara  

Net Wt. 12 g/.42 oz 

Kluczowe składniki: 

• Ekstrakt z  Alg (Algae Extract) 

o Odżywia I chroni włosy, sprawia iż są one zdrowsze, gładsze I bardziej skłonne do układania 

• Panthenol 

o Poprawia kondycje włosków 

o Kompleksowy zestaw witamin z grupy B 

• Celulozowe włókna (Cellulose Fibers) 

o Tymczasowo sprawiają, iż rzęsy są dłuższe i grubsze  

 

 

Rodzaje skóry: 

• Wszystkie rodzaje skóry 

 

System 

• Odżywka do rzęs PureLash Extender & Conditioner 



 

• Pędzel Brow/Comb 

 

Zalecane przygotowanie 

• Zastosuj bezpośrednio po nałożeniu odżywki do rzęs PureLash Extender & Conditioner 

 

Aplikacja 

1. Odkręć tubkę z tuszem do rzęs i umieść szczoteczkę w sterylnym miejscu  

2. Wykorzystując jednorazowego użytku pędzelek spoolie, nabierz z wnętrza tubki tusz do rzęs  

3. Umieść szczotka u nasady rzęs na górnej powiece, w kierunku wewnętrznego kącika oka 

4. Delikatnie poruszaj pędzlem w górę, od podstawy do końcówki rzęs, dopóki rzęsy nie zostaną pokryte całkowicie, 

jednocześnie przesuwając pędzelek z wewnętrznego do zewnętrznego kącika. 

5. W razie potrzeby, umieść pędzel przy dolnej linii rzęs i delikatnie nanieś pędzelkiem tusz aż dolna linia rzęs zostanie 

całkowicie pokryta 

6. W razie powtórnej aplikacji tuszu, należy użyć nowego jednorazowego pędzla spoolie, do czasu aż zostanie osiągnięty 

pożądany wygląd rzęs 

6. Powtórz powyższe czynności z drugim okiem 

• W użytku domowym, nałóż tusz bezpośrednio na brwi. 

 

Wskazówki 

Jeśli masz zamiar nałożyć kolejną warstwę  tuszu do rzęs, nie czekaj aż wyschnie poprzednia warstwa - zaaplikuj tusz od 

razu. Rzęsy będą bardziej do siebie przylegać. 

 

Ze względu na unikalny skład Longest Lash, jest on suchszy niż inne dostępne na rynku tusze do rzęs Jane Iredale. 

Spowodowane jest to wyeliminowaniem prawie całej wody ze składu tuszu. 


