
EMELJE KI TEKINTETÉT X10 LASH SZEMPILLANÖVESZTŐVEL



A női tekintet nagymértékben hozzájárul a vonzó megjelenéshez.
A hosszú és dús szempillák a nőies szépség jelképei.

A legtöbb hölgy hosszabb, vastagabb és dúsabb szempillákra vágyik.

Évezredeken át különféle prakkákkal próbálták a szempillák megjelenését kiemelni.

Sok hölgy számára, akik szempilláik kiemelésére vágynak az
X10 LASH egy új, biztonságos és hatékony megoldás,hogy
természetes úton, saját hosszabb és dúsabb szempillákat
növeszthessenek.
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EMELJE KI TEKINTETÉT
Az X10 LASH hatóanyaga: miliacin (> 1%) poláros lipidmolekulákba
burkolva.

Miliacin kristályok

Lipidmolekulákba burkolt mialiacin

Miliacin

Poláros lipid burok

Szabadalom: FR 3004947 - EP 14166076.1 - US 2014/0315864

100%-ban növényi eredetű kivonatokból

Hatóanyagok INCI1  elnevezése: Panicum miliaceum (köles) mag
kivonat, Tricum vulgare (búzacsíra) mag kivonat, Helianthus
annuus (napraforgó) mag olaj, Rosmarinus officinalis (rozmaring)
levélkivonat

KKörnyezetbarát széndioxiddal kivonva



EMELJE KI TEKINTETÉT
Szempillák száma: 150 – 200 a felső szemhéjon

Szempillák átlagos hossza: többségében 7mm, közte 9mm-esek
láthatóak

Növekedése a szőrszálakhoz hasonló ciklusokban
- teljes ciklus 3- 5 hónap
- növekedési (anagen) fázis: 1-2 hónap
- n- növekedés üteme: 0,12 mm/ nap

A szempilla növesztés serkentésének módozatai:

1. a növekedési ütemének serkentése

2. a növekedési fázis meghosszabbítása

Szempilla

Csírázó
mátrix

Tüsző
papilla
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A miliacin jelentős mértékben serken
a hajszál növekedését a 2. (109 %) és 7.
napon (110 %) a kontrollhoz képest.

A miliacin jelentős mértékben serken a szőrszál növekedését. 
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Az X10 LASH jelentős mértékben serken a szőrtüsző sejtjeinek
osztódását, ami gyorsabb hossznövekedést eredményez.

Kontroll                   X10 LASH
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Az X10 LASH jelentősen növeli az IGF-1 termelést (p<0,01), ami
fokozza a szempillák növekedését és meghosszabbítja azok
növekedési szakaszát.

IGF-1 termelés (pg/ml)



X10 LASH – KLINIKAI VIZSGÁLAT
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X10 LASH – KLINIKAI VIZSGÁLAT

2. alany

4. alany

8. alany



18. alany

19. alany

X10 LASH – KLINIKAI VIZSGÁLAT
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