MITÄ TULOKSIA ODOTTAA INSTANT EFFECTS TUOTTEILTA

INSTAT LIP PLUMPER
Puolueettomat kliiniset tutkimukset osoittavat, että huulet tulevat 20 % täyteläisimmiksi 2 minuutin jälkeen käytöstä
(täydellisempi vaikutus näkyy tunnissa). On tärkeää huomata, että tuotelupaus on tehdä huulista 20 % täyteläisemmät 2
minuutissa, ei kasvattaa huulien korkeutta. Tämä tarkoittaa käytännössä seuraavaa:
Erityisen ohuiden huulien amorinkaari tulee tarkemmin rajatuksi, huulien rajat tulevat tarkemmiksi, juonteet tasoittuvat
ja huulien väri tulee täyteläisemmäksi. Huulet todella tulevat 20 % täyteläisimmiksi (20 % toteaminen voi olla vaikea
huomata, joten ota ehdottomasti valokuva ennen ja jälkeen). Kahden viikon ajan käytettynä, korostava vaikutus on
huomattavampi kuin 20 % (pikemminkin 29 %). Tuotteen kokonaisvaikutus vie hieman enemmän aikaa tuotteen
kuljettaessa happea huuliin hiussuonia pitkin, joka aikaansaa kollageenin rakennusprosessin ihonalaiskudoksissa.
Keskimäärin huulet kasvavat merkittävästi korkeutta, amorinkaari tulee tarkemmin rajatuksi, huulien rajat tulevat
tarkemmiksi ja juonteet häviävät sekä huulien väri tulee syvemmäksi.
Valmiiksi täyteläisemmissä huulissa amorinkaari ja huulien rajat tulevat tarkemmin rajatuksi, juonteet ja rypyt
vähenevät ja huulien väri syvenee.
Kun huulet ovat epäsymmetriset ja huulten sivurajat menevät alaspäin jyrkemmin, huulien alaspäin menevät rajat
kohoavat tehden huulista symmetrisemmän näköiset. Jos sinulla on juonteita huulien ympärillä (esimerkiksi tupakoinnin
aiheuttamat juonteet), käytä tuotetta juonteisiin huultenympärysiholla ja juonteet vähenevät. Käytä tuotetta tällöin
öisin.
Jos käytät huulipunaa, odota 5 minuuttia tuotteen käytön jälkeen, poista jäljelle jäänyt tuote huulilta ja lisää sitten
huulipuna.
Huom! Kynää pitää naksuttaa todella monta kertaa jotta kynä aktivoituu, kun tuotteen ottaa käyttöön ensimmäistä
kertaa. Mikäli tuntuu, että tuotetta ei tule niin voit hieman ”aukaista” harjaksia jos ne ovat sumpussa.
Käytä tuotetta puhtaisiin huuliin, jotta tuotteeseen ei pääse kerääntymään epäpuhtauksia, jotka voivat pilata tuotteen.
INSTANT LASH VOLUMISER
Puolueettomat kliiniset tutkimukset osoittavat keskimäärin 20 % ripsien paksuuntumisen 2 minuutissa. Jos tuotetta
käytetään 14 peräkkäisenä yönä ripsikuitujen paksuuden kasvu on noin 40 % sen lisäksi että ripsikuidut kasvavat
pituutta 20 % kahden viikon aikana.
Instant Lash Volumiser toimii sekä ripsissä että kulmakarvoissa. Jos kulmakarvat ovat todella ohuet ja haluat
kattavammat / tuuheammat kulmakarvat, tuotetta voidaan käyttää ja tuloksia saavuttaa terveellä ja ehjällä iholla.
Halutessasi paksummat kulmakarvat käytä tuotetta öisin huolehtien siitä, että laitat tuotetta myös kulmakarvojen alaja yläpuolelle. Täyteläisemmät kulmakarvat voidaan saavuttaa 4-8 viikon käytöllä.
Tuotetta on paras käyttää öisin. Jos käytät tuotetta ennen maskaran lisäämistä, odota vähintään 5 minuuttia, pyyhi
ylimääräinen Instant Effects Lash Volumiser ripsiseerumi pois ja lisää sitten ripsiväri.
Joskus, kun meillä on hyvin vahva mielikuva itsestämme, emme välttämättä näe eroa ennen ja jälkeen tuotteen käytöstä.
Siksi suosittelemme ottamaan ennen ja jälkeen valokuvan, joka osoittaa tuotteen vaikutuksen.

MITÄ TULOKSIA ODOTTAA INSTANT EFFECTS TUOTTEILTA

INSTANT EYE LIFT
Puolueettomat kliiniset tutkimukset osoittavat merkittävää turvotuksen, tummien silmänalusten, juonteiden ja ryppyjen
vähenemistä 15 minuutissa tuotteiden käytöstä. Täysi teho aikaansaadaan tunnissa. Instant Eye Lift on samanaikaisesti
sekä korjauskynä, kosteuttaja että kirkastaja (Primer). Meikki voidaan lisätä muutamien minuuttien päästä käytöstä.
Säännöllisellä käytöllä on kumulatiivisia vaikutuksia, mikä tarkoittaa käytännössä seuraavaa:
Nuoremmat asiakkaat ja ne, joilla on normaalisti hyvä iho, mutta jotka ovat mahdollisesti nukkuneet vähän ja heillä on
ongelmia tiettyinä aamuina, he voivat käyttää tuotetta aamulla näyttäen 15 minuutin jälkeen levänneiltä ja hyvät
yöunet nukkuneelta.
Ne jotka kärsivät stressistä tai vanhemmat, jotka kärsivät jatkuvasta unenpuutteesta, voivat käyttää tuotetta joka aamu.
Jos olet vanhempi tai kärsit merkittävästä/jatkuvasta turvotuksesta tai tummista silmänalusista, käytä tuotetta öisin ja
aamuisin kahden viikon ajan tai niin kauan kunnes huomaat merkittäviä tuloksia. Tuotetta on tärkeä tällöin käyttää
öisin, jolloin tuote toimii tehokkaammin ihon oman metabolian toimiessa myös tehokkaimmin yöaikaan jolloin muutoin
olet levossa. Syy miksi tuotteen vaikutusten näkymisessä kestää 2 viikkoa on se, että heikompien hiusverisuonien
seinämien ja verenkierron vahvistuminen vie aikaa ennen kuin ne palautuvat normaalille tasolle. Kun normaali taso on
saavutettu, tummat silmänaluset häviävät ensimmäiseksi hyvin nopeasti ja tämän jälkeen myös turvotus poistuu hyvin
nopeasti. Kun veri lähtee kulkemaan kunnolla ensimmäinen mitä tapahtuu on, että se veri kuljettaa pois ei-happipitoista
verta (tummat silmänaluset) ja kun siitä on saavutettu noin 60 % tämä jatkuu mutta veri alkaa tällöin kuljettamaan pois
myös vettä (turvotus). Tämä voi kestää 4-12 päivää siitä, kun tuotetta on käytetty sekä iltaisin että aamuisin.
Kaikilla käyttäjillä rypyt vähenevät välittömästi.
Tee testi kädellesi. Laita tuotetta kämmenselälle toiseen käteen ja odota 15 minuuttia ja vertaa tämän jälkeen kättäsi
toiseen käteen. Kädestä on tullut pehmeämpi ja tasaisempi. Käsi johon tuotetta on lisätty näyttää myös vähemmän
ryppyiseltä. Ryppyjen koko, tiheys ja syvyys ovat pienentyneet. Käsi myös näyttää eriväriseltä. Se voi olla vaaleampi tai
tummempi riippuen käyttäjän ihon iästä. Lopuksi pidä sormia suorassa ja tee painallustesti kumpaankin käteen.
Huomaat että iho, johon on käytetty tuotetta palautuu painallustestin jälkeen takaisin nopeammin. Ihon elastisuuden
keskimääräinen kasvu 15 minuutin jälkeen on 55 % ja tunnin jälkeen 95 %. Säännöllisellä käytöllä on kumulatiivisia
vaikutuksia.
Joskus, kun meillä on hyvin vahva mielikuva itsestämme, emme välttämättä näe eroa ennen ja jälkeen tuotteen käytöstä.
Siksi suosittelemme ottamaan ennen ja jälkeen valokuvan, joka osoittaa tuotteen vaikutuksen.

KÄYTTÖOHJE INSTANT LIP PLUMPER – TÄYTELÄISEMMÄT HUULET JO 2 MINUUTIN JÄLKEEN
Käytä Instant Lip Plumperia sivelemällä tuotetta huulillesi kun haluat korostaa huulien väriä, täyteläisyyttä, tarkkarajaisuutta ja
vähentää näkyviä juonteita. Anna tuotteen vaikuttaa vähintään 2 minuutin ajan. Koko tuotteen teho näkyy tunnin jälkeen
käytöstä. Yhden käytön vaikutukset kestävät jopa 4 päivää. Jos haluat lisätä huulipunaa käytön jälkeen, annan tuotteen vaikuttaa
2 minuuttia, pyyhi ylimääräinen tuote pois ja lisää huulipuna. Mikäli sinulla on juonteita huulien ympärillä (esim. tupakoitsijat),
käytä tuotetta myös huultenympärysiholla. Käytä tuotetta tällöin erityisesti yöaikaan.
Voit käyttää tuotetta pidempiaikaisesti esim. 2 viikon ajan, jolloin aikaansaat syvempiä ja tehokkaampia tuloksia. 2 minuutin
jälkeen käytöstä huulet ovat 20 % täyteläisemmät, tarkkarajaisemmat ja juonteet ovat tasoittuneet. 2 viikon käytön jälkeen
huulet ovat noin 29 % täyteläisemmät.
Huom! Kynää pitää naksuttaa todella monta kertaa jotta kynä aktivoituu, kun tuotteen ottaa käyttöön ensimmäistä kertaa.
Mikäli tuntuu, että tuotetta ei tule niin voit hieman ”aukaista” harjaksia jos ne ovat sumpussa. Käytä tuotetta puhtaisiin huuliin,
jotta tuotteeseen ei pääse kerääntymään epäpuhtauksia, jotka voivat pilata tuotteen.
KÄYTTÖOHJE INSTANT EYE LIFT – VIRKEÄMPI ILME JO 15 MINUUTIN JÄLKEEN
Käytä tuotetta levittämällä sitä puhtaalle silmänalus ja –ympärysiholle. Tuote on riittoisa, joten yksi pumppaus ainetta riittää
yhteen käyttökertaan.
Jos olet nuori tai sinulla ei ole isompia ongelmia silmänympärysiholla, mutta kärsit väsyneestä ulkonäöstä aamulla, käytä
tuotetta niinä aamuina kun haluat saada virkeämmän näköisen ilmeen. Jos kärsit säännöllisesti stressistä tai unenpuutteesta
käytä tuotetta säännöllisesti aamuisin. Mikäli olet vanhempi tai kärsit merkittävästä turvotuksesta tai tummuudesta
silmänympärysiholla, käytä tuotetta vähintään 2 viikon ajan sekä iltaisin että aamuisin.
Jos haluat lisätä meikkiä tuotteen käytön jälkeen, voit meikata muutaman minuutin päästä tuotteen käytöstä.
KÄYTTÖOHJE INSTANT LASH VOLUMISER – TUUHEAMMAT RIPSET JO 2 MINUUTIN JÄLKEEN
Käytä tuotetta aamuisin (ennen ripsivärin laittoa) saadaksesi jo 2 minuutin jälkeen 20 % tuuheammat ripset. Pidempiaikaisella, 2
viikon, käytöllä aikaansaadaan 40 % tuuheammat ja 20 % pidemmät ripset. Käyttäessäsi tuotetta ripsiseerumin tavoin, levitä
tuotetta puhtaisiin ripsiin iltaisin. Tuotetta suositellaan käytettäväksi vain luonnonmukaisille ripsille, ei ripsipidennysten kanssa.
Tuotetta voidaan käyttää myös kulmakarvoihin. Lisää tuotetta kulmakarvoihin ja erityisesti myös kulmakarvojen alle ja
yläpuolelle saadaksesi ne kasvamaan ja tehdäksesi niistä tuuheammat. Käytä tuotetta 4-8 viikon ajan kunnes olet saavuttanut
halutut tulokset.
Jos haluat lisätä ripsiväriä tuotteen käytön jälkeen, odota 5 minuuttia tuotteen käytöstä, pyyhi ylimääräinen ripsiseerumi pois ja
lisää ripsiväri.
Tuotteiden teho on tieteellisesti todistettu. Mikäli et näe itse tuloksia, suosittelemme ottamaan ennen ja jälkeen valokuvan,
joka osoittaa tuotteen vaikutuksen.

