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IRRESISTIBLE EYE ELIXIR 

ÖGONVÅRDSSERUM SOM ROLL-ON MED OMEDELBAR EFFEKT 

 
 

Irresistible Eye Elixir är ett måste för trötta, svullna ögon. Den silkeslena 
elixiren kommer i en praktiskt roll-on förpackning och vitaliserar huden, ger 
den intensiv fukt och säkerställer att du alltid ser vaken och pigg ut. Den 
kylande massagekulan masserar ögonområdet, stimulerar mikrocirkula- 
tionen och reducerar därmed svullnad. 

Irresistible Eye Elixir kombinerar långkedjig hyaluronsyra och glycerin som 
omedelbart återfuktar och vitaliserar huden. Innehållet av koffein stöttar 
denna effekt och ger trötta ögon nytt liv. 

När Matrixyl ™ 3000, ett peptidkomplex, används under en längre tid, 
stimuleras syntesen av kollagen och hyaluronsyra, som hjälper till att jämna 
ut rynkor och förbättrar hudens elasticitet och spänst. 

Silkeextrakt från Akacia skyddar och reparerar mikrokapillärsystemet i det 
känsliga området runt ögonen, vilket hjälper till att minska mörka cirklar 
under ögonen och bekämpa tecken på trötthet. 

Irresistible Eye Elixir är den perfekta synergin av ett silkeslent, snabb-
absorberande serum med kylningsapplikation. Resultatet? Ett strålande 
friskt, mjukare och fastare ögonområde. 

 

AKTIVA INGREDIENSER 

• Long-chain hyaluronic acid: Hyaluronsyra har en exceptionell 
förmåga att absorbera och lagra stora mängder vatten och spelar därför 
en viktig roll för att se till att huden håller en optimal fuktnivå 

• Matrixyl™3000: Anti-rynkepeptid som innehåller speciella 
meddelandepeptider (matrikiner), som spelar en viktig roll i hudens egna 
reparationsprocesser. Dessa peptider aktiverar den nya syntesen av 
hudens extracellulära matriskomponenter, såsom hyaluronsyra och 
kollagen, och säkerställer en mätbar anti-rynkeffekt i området runt 
ögonen.  

• Silk acacia extract: Minskar tecken på trötthet; minskar mörka cirklar 
och svullnad under ögonen 

• Caffeine: Ger vitalitet för ögonområdet, stimulerar mikrocirkulationen 
och motverkar svullnad 

Glycerine: Återfuktar huden och minskar rynkor orsakade av torrhet; 
främjar hudens elasticitet 

 

 

APPLICERING 

Applicera produkten från det inre 
hörnet av ögat och stryk utåt med 
lätt tryck 2-3 gånger. Du kan 
behöva knacka lätt på kulan med 
dina fingertoppar.  

Tips: Förvara roll-onen i kylen. 
Detta ökar den kylande och 
svullnadsdämpande effekten. 

FÖRDELAR: 

• Revitaliserar det trötta 
ögonområdet 

• Minskar svullnad 

• Ger intensiv fukt 

• Jämnar ut rynkor 

• Lämnar ögonområdet strålande 

• Idealisk för användning under 
dagen  

• Lipdfri 


