TUR
Kirpik Serumu & Develle Premium Kozmetik Kaş serum.
Sadece birkaç hafta içinde doğal, güzel uzun ve kalın kirpik ve kaşlar için kozmetik
yenilik.
Biz iyi satın alma kararı için sizi tebrik ve size uzun ve güzel kirpiklere sahip çok sevinç
diliyorum. Develle Premium Kozmetik an kirpik serumu Almanya’da yapılan bir yüksek
kaliteli bir üründür.
Bizim Almanya’da bilimsel kanıtlara ve geliştirilen ve üretilen sayesinde size her zaman
hayal ettik ki sadece bir kaç hafta , uzun , kalın , güçlü kirpikler güzelliğini yaşamaya
mümkün olacak Kirpik Serumu. Öncelikle günlük uygulamanın 2 hafta sonra değişiklikleri
fark edeceksiniz.
Ürün açıklaması:
Anayasa Develle Göz lash eyelash ve kaş serumu. Bu Develle Anayasa Göz lash kirpik
serumu içeren bir kombinasyon iki farklı yenilikçi aktif içerik karmaşık ve etkinleştirir doğal
büyüme, kirpik.
Develle Hızlı Göz Kirpik Kirpik ve kaş serumu.
Göz Kirpik Kirpik Serumu Hızlı Develle çift gücü, yenilikçi madde kompleksini içeren ve
kirpik doğal büyümesini harekete geçirir.
Develle Hassas Göz Kirpik Kirpik ve kaş serumu.
Göz Kirpik Kirpik Serumu Develle senstitive ücretsiz bir prostaglandin kirpik serumu ve yeni
geliştirilen yenilikçi kirpik büyüme ilaç SymPeptide XLash içerir ve kirpik doğal büyümesini
harekete geçirir.
Kullanım:
Göz Kirpik Kirpik ve kaş Develle serum kullanın yanı sıra, geleneksel eyeliner.
Sadece bir kez Develle Göz Lash Sakallı ve kaş serum Wear Bir gün - tercihen (şekilde
görüldüğü gibi) üst dış kirpikler gözler temizledikten sonra akşamları. Develle Göz Lash
Eyelash ve kaş serumu ile bir brushstroke tamamen yeterli olduğu düşünülmektedir.
Kaş tedavisi için aynı şekilde devam edin. Develle Göz Kirpik Sakallı edelim ve kaş
serumu tepki. Bundan sonra daha sonra her zamanki tuvalet olarak sizin yanınızdaki
kullanabilirsiniz. Kirpik ilk görünür değişiklikler 2-4 hafta sonra çoğunlukla görülebilir. Göz
Kirpik Kirpik Develle uygulama kirpik ve kaşlara büyüme ve kaş serumu için maksimum
doğal potansiyeli yaklaşık 16 hafta sonra içinde çoğu kullanıcı ile elde edilir.
Önemli not:
Biz Göz Kirpik Kirpik ve kaş serumu Develle uygulamadan önce yüzünüzü ve hafif bir
temizleyici ile ellerinizi ve yıkama suyuna öneririz. Eğer Develle Göz Kirpik ve kaş Eyelash
serumunda maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa, derhal uygulama kullanımını iptal.
Develle Göz Kirpik ve kaş Eyelash serumla uygulama başında, bazen cilt tahrişlerine
neden olabilir. Sonra bir gün için gelen Develle Göz Kirpik Eyelash uygulama ve kaş
serumu koydu. Bir kural olarak, daha sonra bir kez belirtileri kaybolur.
Belirtiler kaybolur gerekmiyor, sonra hemen kullanın bırakın ve doktorunuza danışın lütfen.
Aynı şekilde, göz ya da göz kapağı yaralanma durumunda Göz Kirpik Kirpik ve kaş serumu
Develle kullanmamalıdır. Üst kirpik çizgisinin üzerinde bazı kullanıcılar hafif renk solması
bulundu. Üst kirpik çizgisi bu renk müdahale ederse, Göz Kirpik kirpik ve kaş serumu
Develle kullanmayın etmeyiniz. Bu açıkça Develle Göz Lash kirpik ve kaş serumu saç
dökülmesi tedavisi için değildir ve saç büyümesini teşvik etmek için kullanılacak olmadığını
işaret etmektedir.
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Dikkat:
Develle Göz Kirpik Sakallı bırakın ve kaş serumu gözlerinin içine alamadım ediniz. Göz
ile iletişim kurduğunuzda, hemen gözleri yıkayın. Bu yüksek kaliteli kirpik, kaş ve bakım
ürününün saflığını sağlamak amacıyla kesinlikle hijyenik bir şekilde üzerinde Develle Göz
Kirpik Sakallı ve kaş serumu uygulayın. Develle Göz Kirpik Sakallı başvurun ve kaş serumu
Asla sürerken edin. Göz aplikatör ile dokunmayın. Diğer insanlarla asla birlikte, hijyen
nedenleriyle ürünü kullanın. Ürün diğer malzemeler (su, tükürük ve benzeri), seyreltilmiş
veya kanştınlabilir ile donatılmış verilmemelidir. Daima çocukların ulaşamayacağı Develle
Göz Kirpik Sakallı ve kaş serumu uzak tutmak. Eğer 18 yaşın altında, kemoterapi olan
gebe veya emziren iseniz, Göz Kirpik kirpik ve kaş serumu Develle kullanmayın etmeyiniz.
Eğer (yapay lenslerin takılması ile katarakt cerrahisi dahil) geçirmiş bir göz hastalığı veya
göz cerrahisi için tedavi ediliyor, o zaman sadece doktor gözetiminde Develle Göz Kirpik
Sakallı ve kaş serum kullanın.
Malzemeler:
Develle Yüce Göz Kirpik Kirpik Serumu:
Su (su), bütilen glikol, gliserin, sodyum benzoat, dehidroasetik asit, hidroksietil selüloz,
pantenol, PVP, potasyum sorbat, Chamomilla recutita (papatya çiçeği) Özü, anisik asit,
izopropil Cloprostenate, sodyum hidroksit, benzil alkol, miristoil pentapeptit-17
Develle hızlı göz kirpik kirpik serum:
Su (su), bütilen glikol, gliserin, sodyum benzoat, dehidroasetik asit, hidroksietil selüloz,
pantenol, PVP, potasyum sorbat, Chamomilla recutita (papatya çiçeği) Özü, anisik asit,
izopropil Cloprostenate, sodyum hidroksit, Benzil Alkol
Develle Hassas Göz Kirpik Kirpik Serumu:
Su (su), gliserin, propilen glikol, pantenol, fenoksietanol, hidroksietil selüloz, etil heksil
gliserin, Chamomilla recutita (papatya çiçeği) Özü, dehidroasetik asit, anisik asit, sodyum
hidroksit, benzil alkol, sitrik asit, miristoil pentapeptit-17
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