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Šetrná, ale velmi účinná séra na řasy a 

obočí představuje značka APOT.CARE 
 

 
Oko, do duše okno. Je to právě oční kontakt, 

který často rozhoduje o našich sympatiích. 

Pokud je navíc oko lemováno krásnými, 

dlouhými řasami a hustým obočím, máme 

vyhráno. Speciálně pro podporu růstu řas a 

obočí je vyvinuto trio značky APOT.CARE -  

sérum OPTILASH Advanced, které rychle a 

viditelně podporuje růst řas, sérum 

OPTIBROW Advanced, které vyživuje a 

posiluje obočí, a průhledná řasenka 

OPTIGLOSS, která pečuje o řasy i obočí. 

Orámujte svůj pohled přirozenými řasami a 

upraveným obočím. Přípravky značky 

APOT.CARE neobsahují parabeny a jsou 

velmi šetrné k citlivému očnímu okolí. Patentovanou recepturu všech tří přípravků 

vyvinuli francouzští oční lékaři. Séra APOT.CARE jsou k dostání výhradně v síti 

parfumerií Marionnaud.  

 

Každodenní líčení, ne vždy důsledná péče o oční okolí, či dokonce nalepovací řasy. To vše má vliv na 

kvalitu a hustotu našich řas. Ačkoliv se dnes objevuje také velké množství umělého prodlužování řas, 

není nic krásnějšího než zdravě vypadající, husté, přírodní řasy. Díky třem přípravkům značky 

APOT.CARE můžeme o své řasy a obočí pečovat, aniž bychom ohrožovaly citlivou pokožku očního 

okolí. Séra APOT.CARE neobsahují parabeny a výsledek uvidíte sami již po měsíci používání. Ani 

jeden z přípravků není testován na zvířatech. 
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APOT CARE  

OPTILASH 

 

 

Toto revoluční sérum rychle a viditelně 

podporuje růst řas. Výsledky jsou viditelné již 

za necelý měsíc používání, studie hovoří o 

+66% prodloužení a +40% navýšení objemu.  

Sérum neobsahuje parabeny, prostaglandin, 

ani deriváty hormonů, mohou ho tedy používat 

i těhotné ženy. Díky svému jemnému složení je 

vhodný i pro citlivé oči a ženy s brýlemi či 

kontaktními čočkami.  

Za rychlým efektem stojí receptura Optiwide 

Complex, která zvláčňuje a zároveň vyživuje.  

Sérum stačí nanést pomocí aplikátoru jedním 

tahem od kořínků horních řas. Používá se 

jednou denně před spaním.  

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud, za 

cenu 1.199 Kč 

 

 

____________________________________ 

 

APOT CARE 

OPTIBROW 

 

 

Inovativní přípravek pro posílení a výživu obočí 

a podporu růstu. Jedná se o nejrychlejší, ale 

zároveň nejbezpečnější řešení pro zdravější 

obočí.  

Sérum obsahuje polypeptidy P226, které 

stimulují buněčný růst, Optiwide Complex, 

který posiluje hustotu obočí, a kyselinu 

hyaluronovou, která spolu s panthenolem a 

biotinem o obočí pečuje.  

Sérum neobsahuje parabeny a je vhodné i pro 

citlivé oči.  

Stačí nanést jednou denně na čisté a suché 

obočí.  

 

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud, za 

cenu 1.199 Kč 
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APOT CARE 

OPTIGLOSS 

 

 

Průhledná řasenka, která posiluje řasy a obočí. 

Nejen, že je vyživí, ale také upraví jejich 

vzhled. Funguje jako kondicionér, obsahuje 

koktejl z účinných peptidů, rostlinných výtažků 

a keratinu pro podporu tvorby kolagenu 

v řasách a obočí. Díky séru jsou řasy i obočí 

silnější, zářivější a pružnější.  

Neobsahuje parabeny, vhodné i pro velmi 

citlivé oči.  

Nanáší se jako řasenka, buď na noc jako péče, 

nebo přes den jako bezbarvá řasenka a péče 

v jednom.  

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 

cenu 899 Kč 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIE NOVÉ ŘADY APOT CARE JSOU KE STAŽENÍ NA LINKU ZDE 

https://www.dropbox.com/sh/qiw3utdgrb8crdq/AADGghJepShGC2hVrZBPbS61a?dl=0

