
FAQ

Použití
Jak se produkt používá?

1. Naneste sérum na čistou, suchou a odmaštěnou linii řas. 
2. Nechte sérum plně absorbovat, než budete pokračovat ve své obvyklé rutině. 

Vaše řasy budou díky patentovanému složení stimulovány přímo od kořínků. Pro rychlejší  
výsledky používejte 2x denně (ráno a večer) během prvních 6-8 týdnů. Poté používejte 1x denně.

Mohu ho použít i na spodní řasy?
Ano, pokud chcete, sérum na řasy lze použít i na spodní řasy. Přitom je třeba dbát na to, aby bylo 
sérum aplikováno přímo pod linii řas a NIKOLI na linii v oku..

Jak produkt funguje?
Sérum na růst řas podpoří jejich přímo od kořínků, a to přirozenou cestou. Patentovaný vzorec pro 
růst řas s obsahem MKMS24 pomáhá vašim řasám, aby byly husté a objemné. *Patent č. EP3355992

Mohu si před aplikací séra vyčistit a ošetřit obličej produkty, které obvykle používám?
Pro zajištění účinnosti doporučujeme, abyste na místa, kde je sérum aplikováno, nenanášeli  
produkty, které obsahují oleje nebo silikony.

Mohu po aplikaci séra použít řasenku a/nebo oční linky?
Ano. Nechte sérum plně absorbovat, než budete pokračovat ve své obvyklé kosmetické rutině.

Lze sérum použít i na obočí?
Ne. Sérum nelze použít na obočí, ale pouze na řasy. Je to kvůli specifickému složení a na míru 
navrženému aplikátoru, který umožňuje přesnou aplikaci na řasy. Používejte pouze podle pokynů.

Mohu produkt použít na barvené řasy?
Ano. Sérum je 100% přírodního původu a nemá vliv na barvu barvených řas..

Lze produkt použít na prodloužené řasy?
Ano. Některé zákaznice používají sérum na řasy v kombinaci s prodlouženými řasami ke zkrácení 
přechodu na objemné dlouhé řasy.

Vynechal/a jsem jedno použití. Co bych měl/a dělat dále?
Pokračujte v používání séra jako obvykle večer nebo druhý den ráno. Pro dosažení nejlepších  
výsledků by mělo být sérum používáno pravidelně.

Co se stane, když přestanu produkt používat?
Jakmile dosáhnete požadovaného výsledku řas, doporučujeme sérum používat 1x denně,  
aby byly výsledky zachovány.

Jak dlouho vydrží jedno balení?
1 balení vydrží 2-3 měsíce při doporučeném používání (prvních 6-8 týdnů 2x denně,  
poté 1x denně) a v závislosti na tom, zda sérum používáte pouze na horní nebo i dolní řasy.

Kolik měsíců mohu produkt používat?
Vzhledem k tomu, že se jedná o produkt se složkami 100% přírodního původu,  
neexistují žádná omezení týkající se doby jeho použití.

Sérum se mi dostalo do oka. Co mám udělat?
Pokud se vám produkt dostane do oka, okamžitě jej vypláchněte teplou vodou.  
Pokud podráždění očí přetrvává, poraďte se s oftalmologem.

Kdy uvidím první výsledky
Výsledky se liší podle jednotlivce, protože každý člověk je jedinečný a každá pleť a vlasy  
jsou jiné. Při pravidelném používání jsou první výsledky viditelné po 6-8 týdnech.  
Rozhodující je růstový cyklus vlasů a pravidelné používání.
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Složení
Obsahuje produkt silikony, sulfáty, parabeny nebo jiné nešetrné složky? 
Ne. Výrobek je složen z přísad, které jsou 100% přírodního původu.

Obsahuje produkt hormony, deriváty hormonů, prostaglandiny nebo deriváty 
prostaglandinů?
Ne. Sérum a jeho aktivní složky jsou zcela bez obsahu hormonů a derivátů hormonů.  
Sérum neobsahuje prostaglandiny ani deriváty prostaglandinů.

Co jsou hormonální deriváty jako prostaglandiny, které se často používají  
v sérech na řasy a jak negativně ovlivňují lidské tělo?
Prostaglandiny jsou skupinou přirozeně se vyskytujících lipidových sloučenin složených z 20 atomů 
uhlíku, včetně pěti dvojných vazeb. Prostaglandiny mají účinky podobné hormonům. Časté vedlejší 
účinky těchto sloučenin v sérech na řasy jsou:  

Proč sérum obsahuje parfemaci/vůni?
Sérum obsahuje parfemaci přírodního původu, která pomáhá zajistit vyživení pokožky  
prostřednictvím vysoce kvalitních olejů.

Jakou barvu má sérum?
Sérum je bezbarvé. Nanáší se i zasychá transparentně.

Jak dlouho vydrží sérum po otevření?
Po otevření lze používat 6 měsíců. Neotevřené vydrží 36 měsíců.

Zdraví 
Mohu přípravek používat během těhotenství a kojení?
Zeptejte se svého lékaře.

Mohu přípravek používat během menopauzy?
Ano. Když stárneme, naše hormonální hladiny se mění, což znamená, že hladina estrogenu v našem těle 
klesá. Hormon estrogen chrání vlasové folikuly žen před vlivem testosteronu. V důsledku poklesu jeho 
hladiny se objem vlasů může změnit, vlasy jsou řidší a ztrácejí lesk a sílu. Jelikož je naše sérum na obočí 
100% přírodního původu a bez hormonů, je vhodné i pro ženy v menopauze.

Mohu přípravek používat po chemoterapii nebo během ní?
Zeptejte se svého lékaře.

Existuje kontraindikace s jinými léky?
Nejsou známy žádné kontraindikace s jinými léky.

Jaké jsou vedlejší účinky produktu?
Nejsou známy žádné vedlejší účinky.

Může sérum způsobit alergickou reakci?
Sérum je při správném použití velmi dobře snášeno a je dermatologicky testováno. Lidé, kteří jsou 
alergičtí na jednu nebo více složek, by samozřejmě neměli produkt používat. Alergici nebo lidé náchylní 
k alergiím by se měli před použitím poradit se svým lékařem.

• Ztmavnutí kůže kolem očí 

• Hyperpigmentace kůže 

• Ztmavnutí duhovky 

• Rozmazané vidění 

• Zánět očních víček 

• Povislá víčka 

• Pálení, štípání a bolest očí 

• Řídnutí a vypadávání řas
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