
EXTRÉMNÍ DÉLKU A DRAMATICKÝ OBJEM 

vašim řasám zajistí Double Magic Mascara s magickým dvojitým víčkem  
ukrývajícím unikátní kartáček 

Pokaždé když si vybíráte řasenku, se nemůžete rozhodnout, zda si koupit tu, která umí řasám přidat na objemu  
nebo spíše tu s prodlužujícím efektem? Vždyť vašim řasám sluší jak větší objem, tak i maximální prodloužení.  
Najít  řasenku,  která  zvládne  obojí,  říkáte  si  pokaždé.  Už  nehledejte  a  vyzkoušejte  řasenku  Double  Magic 
Mascara, se kterou dosáhnete úžasných výsledků - získáte  až o 90 % delší řasy  a 11x zvětšíte jejich objem. 
Tajemství jejího úspěchu je v magickém dvojitém víčku, které dokáže proměnit kartáček, buď na vykreslující 
kartáček nebo na hutnější kartáček. První zvládne krásně pročesat a nekonečně protáhnout řasy a druhý  jim 
dodá objem a černou barvu jako uhel. 

O kvalitách nové řasenky Double Magic Mascara, která zvládne prodloužit řasy a zároveň zvětšit jejich objem,  
se přesvědčila i topmodelka a Miss World Taťána Kuchařová. Líbilo se jí především, že namísto dvou řasenek si  
nyní vystačí s jednou. Díky této nové řasence může svým řasám dopřát jak okouzlující prodloužení, tak jedinečný  
objem.

Odborníci z vývojových laboratoří Dermacol vytvořili speciální dvojité víčko, které dokáže 
proměnit kartáček, buď na vykreslující  kartáček nebo na hutnější kartáček. První zvládne 
krásně pročesat a nekonečně protáhnout řasy a druhý  jim dodá objem a černou barvu 
jako  uhel.  Navíc dvojitý  kartáček  vytvoří  na  řasách  jednolitý  lesklý  povrch  a  umožní 
aplikaci několika vrstev na sebe bez slepování a žmolků.
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5 NEJ řasenky DOUBLE MAGIC MASCARA

 prodlouží řasy až o 90 %, pročeše je a dokonale upraví
 11x zvětší objem řas
 speciální dvojité víčko promění kartáček buď na vykreslující kartáček nebo na hutnější  kartáček
 revoluční krémová textura s panoramatickým efektem vytváří na řasách jednolitý lesklý povrch
 možnost nanesení několika vrstev na sebe bez slepování a žmolků

Dermacol DOUBLE MAGIC MASCARA

Řasenka 2v1 pro extrémní délku a dramatický objem, 229 Kč 

Toužíte  po  dokonale  nalíčených  řasách  dle  posledních  trendů,  které 
upoutají hned na první pohled? Nyní si namísto dvou řasenek vystačíte 
pouze s jednou a dosáhnete s ní úžasných výsledků - získáte až o 90 % 
delší  řasy a  11  x zvětšíte  jejich  objem.  Tajemství  jejího úspěchu je  v 
magickém  dvojitém  víčku,  které  dokáže  proměnit  kartáček,  buď  na 
vykreslující  kartáček  nebo na hutnější  kartáček.  První  zvládne krásně 
pročesat a nekonečně protáhnout řasy a druhý jim dodá objem a černou 
barvu jako uhel. Navíc dvojitý kartáček vytvoří na řasách jednolitý lesklý 
povrch  a  umožní  aplikaci  několika  vrstev  na  sebe  bez  slepování  a 
žmolků. Tato unikátní řasenka se může pochlubit i jedinečným složením 
obsahujícím  keratin,  panthenol  a  vitamin  E,  které  řasám  poskytují 
výživu, hydrataci, regeneraci a ochranu. 
K dostání v intenzivně černé barvě.
Bez parabenů, alkoholu a parfemace.

Dermacol doporučuje: 
Pořiďte řasám look dle posledních trendů
1. krok - pro extrémní prodloužení řas použijte vykreslující kartáček. Výborně nabarví 
a protáhne i spodní řasy.
2. krok - pro dramatický objem zvýrazněte řasy speciálním hutnějším kartáčkem, 
vhodným především na horní řasy.
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