
 

ESTĒE LAUDER 

 
Voděodolná řasenka Sumptuous Extreme 

 

Pro extrémní objem řas a dlouhou trvanlivost. Dokonce i za mokra. 
 

Řasenka Sumptuous Extreme byla vyvinuta pro ty, kdo to s řasami myslí vážně. Tato nová řasenka je opravdovou inovací v 

technologii voděodolných řasenek. Přináší extrémní objem a velkou trvanlivost. Vaše řasy díky ní budou silné a natočené ať 

Vás život zavede kamkoliv.  

 

NOVÁ VODĚODOLNÁ ŘASENKA SUMPTUOUS 

EXTREME má zdokonalené složení prodlužující 

trvanlivost a nabízí extrémní odolnost proti vodě. 

Udržuje řasy pružné a zabraňuje jejich lámání, a 

zároveň jim dodává fantastický objem a tvar, takže 

působí dojmem odvážných falešných řas. Použité 

vysoce účinné a voděodolné složení je obohaceno o 

uhlově černá vlákna, takže řasám dodává smyslný a 

dramatický dojem a působivý vysoký lesk. Zdá se, 

jakoby s každým dotekem řasenky Vaše řasy rostly a 

zvětšovaly se až do extrému, takže Vaše oči působí 

jasněji a svůdněji.   

 

Extrémní vzhled: 

To, díky čemu NOVÁ voděodolná řasenka Sumptuous 

Extreme dodává tak velký objem, je použité složení Extreme Bold Volume  obohacené o vyživující vitaminový komplex 

Lash-Advancing s pantenolem. Řasenka díky němu funguje skoro jako prodloužení řas, protože obsahuje tři druhy 
exkluzivních prodlužujících vláken: 

- Unikátní propletená vlákna zvětšující objem a délku 

- Dutá vlákna vytváří obrovský objem bez přílišného zatížení řas 

- Kulovitá vlákna zvětší objem i těch nejřidších řas 

 

Tato moderní lehká řasenka se nanáší pomocí velkého štětečku Extreme se dvěma typy štětin - pružnými vlákny, která na 

řasy nanesou co nejvíce řasenky, a tuhými vlákny, která řasy pročesávají a oddělují od sebe díky úžasnému protislepujícímu 

tvaru. 

 

Extrémní účinek: 

NOVÁ voděodolná řasenka Sumptuous Extreme je maximálně odolná vůči vodě a trvanlivá. Neroztéká se, nerozmazává a 

netvoří šmouhy, a to dokonce ani při namočení slanou vodou, deštěm, chlorovanou vodou, potem, vlhkostí nebo slzami. Na 

povrchu řas se vytvoří bezbarvá ochranná vrstva odolná proti vodě a olejům, která nepropouští žádnou vlhkost a brání tak 

rozmazávání a odlupování. 

 
Extrémní pohodlí: 

Složení NOVÉ voděodolné řasenky Sumptuous Extreme pečlivě vyvažuje obsah vosků a olejů, takže řasám dodává 

maximální pružnost, objem a natočení, a přesto je dostatečně zpevňuje, takže se vzájemně nedotýkají a neslepují.  Díky 

těmto přísadám zůstávají řasy oddělené, působí luxusním dojmem a jsou pružné, ohebné a nelámou se. 

 

 

Cena: 850,- 


