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SVUDNÉ

RASY

Nekonečně dlouhé řasy
Díky séru N.o 1 LASH řasy rostou rychleji, nabývají na objemu, jsou pevnější, pružnější a zdravější. Začnou růst
i řasy, které nejsou na první pohled vidět, takže řasy celkově zhoustnou. Budete mít tak krásné řasy, jaké znáte
od svůdných celebrit.
Jak sérum funguje
Revoluční složení séra N.o 1 LASH a zejména NanoPeptidy,
které jsou v séru bohatě obsaženy, pronikají přímo do kořínků řas a vyživují je. Díky své nano velikosti se dostanou
hlouběji do tkáně, než jiné přípravky, a intenzivně působí
právě na kořínky řas. Bohatě je vyživují, zlepšují mikrocirkulaci krve a doslova nutí řasu růst rychleji. Díky zpevnění vazby kořínků a vlastních řas pak trvá až o několik
týdnů déle, než řasa vypadne. Proto může narůst delší
a silnější. Sérum N.o 1 LASH je možné používat i na obočí.
Jak se používá
Dvakrát denně každý den (ráno a večer) natřete sérum
na horní i spodní víčka přímo ke kořínkům řas. Po vstřebání séra (cca 2 minuty) můžete oko líčit nebo ošetřit krémem tak, jak jste běžně zvyklí.
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Po aplikaci séra N.o 1 LASH budou Vaše řasy delší, hustější a silnější.
Nechte své oči promlouvat. Dlouhé řasy dodají Vašemu pohledu
neodolatelnou svůdnost a charisma. Revoluční sérum N.o 1 LASH
funguje tak, že Vaše řasy vyrostou v průměru o 4 až 7 mm oproti jejich
dnešní délce, zesílí objem a dorostou i řasy, které dosud byly jen slabé
a takřka neviditelné. Nárůst poznáte již po prvním měsíci, maximum
efektu je dosaženo po cca 4 měsících.

Proč je N.o 1 LASH nejlepší
Sérum N.o 1 LASH je čistě přírodní produkt s pětiletou historií a mnoha tisíci lidmi prověřenou efektivitou, který je
možné používat libovolně dlouho, a to i v období kojení.
Jediný efekt pravidelného používání jsou znatelně dlouhé, husté a krásné řasy.
Složení
RH-Polypeptide 5, Biotinoyl Tripeptide 1, Zizyphus Jujuba Extract, Panax Ginsend Extract, Hydrolyzed Silk,
Water, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Arginin, Inositol,
Hydrolyzed Collagen, Dipotassium Glycyrrhizate, Butylene Glycol, Glycerin, Hydrogenerated Lecithin, Glycine, Soja Oil, Calbomer, Hydroeyethylcellulose, Potassium Hydroxide, Sodium Oleate, EDTA-2Na, Hexanediol,
Phenoxyethanol.
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MINUT

Dejte vráskám sbohem
Jedinečné složení krému N.o 1 LIFT vyhladí a rozjasní pokožku kolem očí, zmenší váčky pod očima a zesvětlí tmavé kruhy. Pleť se okamžitě vypne a vrásky před očima
zmizí.
Jak krém funguje
Díky svým složkám revoluční krém N.o 1 LIFT okamžitě vypíná pokožku, vyhlazuje jemné vrásky a rozjasňuje pleť.
Efekt vypnutí vrásek nastává po 2–3 minutách a působí
po dobu cca 5–8 hodin. V druhé fázi působí nanoPeptidy,
které pokožku omlazují a regenerují i z dlouhodobého
hlediska. Při dlouhodobějším používání se může doba
působení krému prodlužovat a pleť bude pružnější.
Použití
Na každé oční okolí naneste velmi malé množství krému,
nevklepávejte, pouze natřete tenkou vrstvu. V tomto
případě platí pravidlo „méně je více“. Po dobu cca 3 minut nedělejte grimasy, krém se musí souměrně vstřebat.
Během 2 minut uvidíte, jak se pleť vypíná a vrásky mizí.
Po úplném zaschnutí krému můžete nanést běžný hydratační krém, který usnadní nalíčení a aplikaci korektoru
či make-upu. Na noc krém N.o 1 LIFT omyjte nebo odličte
běžným odličovačem. Pokud by se Vám v místě, kam jste
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Odhalte tajemství celebrit a světových hvězd.
Zapomeňte na kosmetickou chirurgii.
Revoluční složení krému N.o 1 LIFT vyhladí
vaše vrásky do 3 minut!

krém aplikovali, vytvořil bílý „film“ nebo jemné bílé krystalky, potom jste krému N.o 1 LIFT nanesli příliš mnoho.
V tomto případě krém setřete navlhčeným ubrouskem
nebo odličovačem a naneste znovu, tentokrát menší
množství.
Složení
Propylene Glycol, Sodium Silicate, Magnesium Aluminium Silicate, Cellulose Gum, Water, Hydrolyzed Collagen,
Palmitoyl Oligopeptide, Tetrapeptide-7, Glycerin, Butylene Glycol, Carbomer, Polysorbate

www.no1lift.com
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Díky novému krému N.o1 BUST+ se pokožka Vašeho
dekoltu i prsou vyhladí a zpevní, bude pružnější
a jemnější. Čistě přírodní složení krému N.o1 BUST+
s 24karátovým zlatem je mimořádně efektivní a jeho
účinek poznáte již za 4 týdny.
Mladistvý dekolt
Díky vysoké hydrataci kůže, kterou krém N.o 1 BUST+ zajišťuje, dochází k jejímu vyhlazení a vypnutí. Na dotek
i pohled je pleť mladistvější a pevnější. Budete mít hladší
a pružnější pokožku. Získáte stejný dekolt, jaký si pamatujete z mládí v odrazu zrcadla.
Jak to funguje?
Hlavní účinná látka krému N.o 1 BUST+ je extrakt z kořene stromu Pueraria. Směs přírodních ingrediencí vysoce
hydratuje pokožku a tvoří ji jemnější, mladistvější a pevnější. Vysoká hydratace proniká i do podkoží a tukových
buněk, kde dochází k jejich zbytnění – tuková buňka má
totiž schopnost zvětšit svou velikost až na šestinásobek
své velikosti. Díky vysoké hydrataci tak dochází k vlastnímu vypnutí pleti dekoltu i prsou. Prsa se také mohou pozvednout, neboť jejich pokožka bude znatelně pevnější.
V krému N.o 1 BUST+ je bohatě obsaženo i 24karátové
zlato. Jeho vliv na organismus je známý již stovky let.
Zlato zlepšuje mikrocirkulaci krve, působí jako účinný
antioxidant, podporuje tvorbu kolagenu, odplavuje
toxiny z pokožky a odvrací průběh stárnutí. Díky němu
se zvyšuje i účinek dalších ingrediencí, mezi kterými je
například výtažek kořene pivoňky, světlice barvířská
s vysokým obsahem kyseliny linolové, která stahuje
póry a ozdravuje pokožku, či řada ovocných kyselin,
odstraňující odumřelé buňky, tvořící kolagen a zvyšující
pevnost kůže.

120 ml

Zelený čaj, vitamíny A i C, citronový olej a další přírodní
ingredience zajišťují přísun masivního množství antioxidantů, odstranění toxinů a přispívají ke zpevnění, projasnění, vyhlazení a omlazení pokožky. Krém N.o 1 BUST+ je
skutečným unikátem.
Jak se používá?
Každý den, ráno a večer po koupeli, vmasírujte krém
N.o 1 BUST+ do pokožky prsou mimo prsní dvorce. Lehkou masáží krouživými pohyby se krém rovnoměrně
vstřebá a lépe pak působí.
Složení krému N.o 1 BUST+
Pueraria extract, Water, Malic Acid, Angelica Root Extract, Paeonia Root Extract, Safflower Flower Extract,
Theanin, 24k Gold, Betain, Vitis vinifera Fruit Extract, Glycerin, Citrus Limonum Extract, Retinyl Palmitate, Ascorbic Acid

www.no1bust.com
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