
LIPSMART on tutkitusti tehokas ratkaisu 
kuiville huulille. Tuotteen intensiivisesti 
kosteuttava koostumus on lääkinnällistä 
laatua, ja kliinisissä tutkimuksissa sen on 
osoitettu antavan näkyviä tuloksia vain 60 
sekunnissa.

LIPSMART -huulivoiteen tehokkaat 
ainesosat vaikuttavat sisältäpäin. Ne 
kosteuttavat kuivia, karheita ja halkeilevia 
huulia, tasoittavat juonteita ja tekevät 
huulista täyteläisemmät.

MIKÄ ON LIPSMART? OMINAISUUDET & TULOKSET

o Näkyviä tuloksia 60 sekunnissa.

o Lääkinnällisen tason kosteutus

o Silottava & kirkastava vaikutus 

o Ravitsee ja antaa volyymia

o Vähentää juonteita, halkeilua ja 
karheutta

o Pitkäkestoinen vaikutus kuivuutta ja 
kireyttä vastaan

o Voidaan käyttää huulipunan alla tai 
päällä

o Edistää paranemista erilaisten 
hoitojen jälkeen:

o Huulten täyttö

o Huulikuorinta

o Laserhoidot

o Kestopigmentointi

o Kasvohoidot

TULOKSIA JO 60 SEKUNNISSA

Muokkaamattomat kuvat

Monet huulivoiteet hoitavat huulia vain 
väliaikaisesti. Niillä voi myös olla 
kuivattava vaikutus, kun ne hiljalleen 
kuluvat pois huulilta. 
LIPSMART sisältää 5 tehokasta ainesosaa, 
jotka kosteuttavat huulia jatkuvasti ja 
lukitsevat kosteuden ihoon. Kosteuttava 
vaikutus on pitkäkestoinen, mutta tulokset 
näkyvät jo 60 sekunnissa.

Ennen Jälkeen



KAUNEUDENHOITO
o Terveemmät ja 

täyteläisemmät huulet vain 60 
sekunnissa 

o Korostaa huulipunan väriä
o Silottaa ja pehmentää, hoitaa 

halkeilevia ja karheita huulia ja 
tasoittaa juonteita

o Pehmentää ja kosteuttaa huulia 
kuivattavan kestopigmentoinnin
jälkeen

HUULTEN TÄYTÖN JÄLKEEN lievittää 
sivuvaikutuksia, kuten kuivuutta ja kireyttä

LASERHOIDON JÄLKEEN hoitaa huulia 
pitkävaikutteisesti 

ISOTRETINOIINIHOIDON aikana 
vähentää ärsytystä ja kuivuutta välittömästi 
jo ensimmäisellä käyttökerralla

KEMOTERAPIAHOIDON aikana auttaa 
välittömästi hoidon sivuvaikutuksiin, jotka 
voivat aiheuttaa huulten kuivumista ja 
ihoärsytystä. (LIPSMART on auttanut jo yli 
10 vuoden ajan Sylvester Cancer Centerin 
potilaita)

LÄÄKINNÄLLINEN KÄYTTÖ

TEHOKKAAT
AINESOSAT

o Peptidit stimuloivat luonnollista 
hyaluronihapon ja kollageenin 
tuotantoa sekä 
proteiinisynteesiä.

o Keramidit ja glykolipidit lukitsevat 
kosteuden huuliin ja ehkäisevät 
vesimolekyylien haihtumista.

o Phytokine™ on luonnollinen 
soijaproteiini, joka tukee 
kollageenisynteesiä, sitoo kosteutta ja 
tekee huulista kiinteämmät ja 
sileämmät.

o Tribehenin on pehmentävä 
kasvijohdannainen, joka lukitsee 
kosteuden pitkäkestoisesti ihoon.

o Bioaktiivinen hedelmäuuteyhdiste 
ravitsee luonnollisesti ja tasoittaa ihon 
sävyä. Samalla se pehmentää ihoa ja 
pitää huulet kimmoisina.

o USP-vaseliini on lääkinnällistä laatua, 
pitkälle jalostettua ja puhdistettua. Se 
vahvistaa ihon luonnollista 
suojakerrosta ja auttaa säilyttämään 
huulten kosteuden.

ASIANTUNTIJOIDEN 
SUOSITTELEMA 

 DERMATOLOGIT

 ESTEETTISET SAIRAANHOITAJAT

 KOSMETOLOGIT

 PLASTIIKKAKIRURGIT

 HAMMASLÄÄKÄRIT 

 SPAT/KYLPYLÄT

 KAUNEUSHOITOLAT

TIETOA PERUSTAJASTA
"After years of suffering with extremely
dry lips and trying countless lip
products, I decided to develop a 
solution that would heal and nourish
the driest of lips while keeping me 
hydrated longer so I could sleep
through the  night!

I’m very touched to know that  
LIPSMART has helped so many
people struggling with the same 
issues- globally!” – Briana Brumer, 
CEO &  Founder
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