Natural Brow Fibers
+ Enhancer Treatment
BROWS
DIVADERME BROW EXTENDER II
Brow Extender II er det stolte resultat fra Italiensk-Amerikanske Divaderme er et 100 % naturligt brynprodukt, der kombinerer
dækkeevne, holdbart resultat og en smuk finish med vækstøgende plejestoffer. Divaderme brow extender åbner døren til en
verden af smukke bryn.
Brow Extender II kan anvendes af alle, resultatet er unikt. Det tager dig kun få sekunder at kreere de smukkeste bryn. Du kreerer
dine bryn ved at påføre brow extender ganske let med applikatoren i flasken. Den integrerede applikator giver en præcis fordeling, gradvis opbygning og et fejlfrit resultat. Brow Extender indeholder desuden et væld af små fibre som giver fyldigere bryn
og dækker mindre uregelmæssigheder, hvor der ønskes ekstra fylde eller ekstra intens farve påføres produktet blot flere gange.
Påfør produktet med og mod hårets groretning.
Brow Extender II er et 100 % rent naturprodukt, der består af 50 % plantefibre
30 % mineraler og 20 % Urteekstrat. Produktet er vandfast,
uden parfume, parabener eller konservering.
Brow Extender II findes i 5 toner:
Light Blonde, Ash Blonde, Cappuccino Brown,
Chocolate Brown og Espresso Brown

INGREDIENTS:
Cellulose, Panthenol, Cynara Scolymus Extract, Tocopherol, Lecithin, Panax Quinquefolius Extract, Boswellia Serrata, Aloe Barbadensis, Urtica Dioica Extract, Ocimum Basilicum Extract, Rosmarinus Officinalis Extract.
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STEP BY STEP

Naturligt smukke bryn på sekunder

Før

Smukke bryn på sekunder!
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Natural Terra De-Finer
& Filler Enhancer Treatment
BROWS

DIVADERME FX II DE-FINER GEL
FX II DE-FINER GEL er en transparent gelé som giver hold og facon til brynene hele dagen. Divaderme FXII DE-FINER GEL er et 100 % naturligt brynprodukt, der kombinerer dækkeevne, holdbart resultat og en smuk finish med
vækstøgende plejestoffer. Perfekt til viltre bryn samt at holde de smukt formede bryn på plads.
Produktet er nemt at anvende. Den korte børste sikrer at du får fat i hvert enkelt brynhår og derved opnår et
sikkert hold.
Du skaber kontur på dine bryn ved at påføre produktet ganske let med applikatoren i flasken. Applikatoren afgiver
en præcis fordeling af de naturlige ingredienser og derved sikres du, at dine bryn ser naturlige og sunde ud. FX II
DE-FINER GEL består af naturlige urteekstrakter der ved kontinuerlig brug vækker sovende hårsække til live igen.
Produktet kan med fordel anvendes på vipper som plejeprodukt.
FXII DE-FINER GEL er allergivenlig uden parfume, parabener og kemikalier. Produktet består af en unik kombination af vitaminer og urteekstrakter.

INGREDIENTS:
Panthenol, Kaolinite, Tocopherol, Lecithin, Panax Quinquefolius Extract, Boswellia Serrata, Aloe Barbadensis, Urtica Dioica Extract, Ocimum Basilicum Extract, Rosmarinus
Officinalis Extract, Troxerutin.
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NEW Divaderme
Mascara Diva FX II
DIVADERME MASCARA DIVA FX II
Drømmer du om tykkere og fyldigere vipper? Divaderme præsenterer nu mascaraen Diva FX II, som giver fyldigere
og stærkere vipper takket være nano-peptid teknologi. Divaderme Mascara Diva FXII indeholder myristoyl pentapeptid-17, som giver næring til øjenvippe-rødderne, hvorved der opnås stærkere vipper og øget fylde og længde ved
kontinuerligt brug. Divaderme Mascara Diva FXII er til dig som ønsker længde og volume smukt forenet med et helt
naturligt produkt. Indholdet af arganolie & rosenblomstolie gennemfugter og plejer dine vipper.
Anvendelse:
Påfør mascaraen, fra roden af øjenvippen mod spidsen. Børsten adskiller vipperne, og er nem at arbejde med.
Husk de inderste og yderste vipper for maksimal effekt. Ønsker du markant længde og volume gentager du til den
ønskede effekt er opnået.
Brug Divaderme Mascara Diva FX II sammen med Lash Extender II for ekstrem volume og længde. Afrenses med
dit foretrukne øjenmakeupfjerner.
Mascara Diva FX II er allergivenlig, uden parfume, parabener og kemikalier.
Produktet er 100 % naturligt og indeholder 10 % plejende olier. Mascara Diva FX II findes i farven sort.

INGREDIENTS:
Water/Aqua, Cera Alba, Cynara Scolymus Leaf Extract, Paraffin, Copernicia Cerifera Wax, Cocos
Nucifera Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Panthenol, Kaolin, Urtica Dioica Extract, Cellulose,
Myristoyl Pentapeptide-17, Rosmarinus Officinalis Extract, Keratin, Xanthan Gum, Glycerin, Rose
Damascena Flower Oil.

Natural Fiber Mascara
+Argan Enhancer Treatment
LASHES

DIVADERME FIBER WINGS MASCARA II
Fiber Wings mascara ll – indeholder 30% forlængende plantefibrer, udover den forlængende effekt giver
Fiber Wings mascara volume.
Fiber Wings Mascara er et godt valg for dig, som ønsker en mascara som plejer dine vipper idet Fiber
Wings Mascara II indeholder 20% arganolie, hvis egenskaber fugter og styrker vippehårene.
Fiber Wings Mascara II er tårefast og påføres på traditionel vis, aftages med din øjenmakeupfjerner. Divaderme Fiber Wings Mascara II er som de øvrige Divaderme produkter et naturligt produkt.

INGREDIENTS:
Cellulose, Cera Alba, Cynara Scolymus Leaf Extract, Copernicia Cerifera Wax, Cocos Nucifera
Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Panthenol, Kaolin, Urtica Dioica Extract, Rosmarinus Officinalis
Extract, Keratin, Xanthan Gum, Glycerin.

Natural Brow & Lash Definer Gel
Conditioning Treatment
BROWS & LASHES
DIVADERME FX II DE-FINER GEL
FX II DE-FINER GEL er en transparent gelé som giver hold og facon til brynene hele dagen. Divaderme FXII DE-FINER GEL er et 100 % naturligt brynprodukt, der kombinerer dækkeevne, holdbart resultat og en smuk finish med
vækstøgende plejestoffer. Perfekt til viltre bryn samt at holde de smukt formede bryn på plads.
Produktet er nemt at anvende. Den korte børste sikrer at du får fat i hvert enkelt brynhår og derved opnår et
sikkert hold.
Du skaber kontur på dine bryn ved at påføre produktet ganske let med applikatoren i flasken. Applikatoren afgiver
en præcis fordeling af de naturlige ingredienser og derved sikres du, at dine bryn ser naturlige og sunde ud. FX II
DE-FINER GEL består af naturlige urteekstrakter der ved kontinuerlig brug vækker sovende hårsække til live igen.
Produktet kan med fordel anvendes på vipper som plejeprodukt.
FXII DE-FINER GEL er allergivenlig uden parfume, parabener og kemikalier. Produktet består af en unik kombination af vitaminer og urteekstrakter.

INGREDIENTS:
Aqua, Panthenol, Kaolinite, Tocopherol, Lecithin, Panax Quinquefolius Extract, Boswellia Serrata,
Aloe Barbadensis, Urtica Dioica Extract, Ocimum Basilicum Extract, Rosmarinus Officinalis Extract,
Troxerutin.

Vidste du at...
Divaderme FX II De-finer Gel er nem at anvende?
Den korte børste sikrer at du får fat i hvert enkelt
brynhår og derved opnår et sikkert hold.
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LASHES

DIVADERME LASH EXTENDER II
Divaderme LASH EXTENDER II er vejen til ekstremt lange vipper, helt naturligt. De naturlige cellulosefibre er hovedingrediensen i Lash Extender. Endnu en egenskab ved Lash Extender er serumeffekt som styrker og øger væksten
af vipperne, fugten fra din mascara aktiverer serumeffekten.
For at opnå det bedste resultat er det vigtigt at produktet anvendes øjeblikket efter du har påført mascara, mens
vipperne er fugtige. Det er afgørende af 2 årsager: dels aktiverer fugten fra mascaraen serumeffekten, desuden
gribes fibrene smukt af den fugtige mascaravippe. Indled altid med mascara og afslut altid med mascara.
Påfør mascara på traditionel vis, herefter påfører du LASH EXTENDER II på den yderste 1/3 af dine vipper. Når dette
er gjort påfører du igen mascara for at forsegle fibrene på vipperne. Dette kan gentages indtil den ønskede længde
er opnået. Påfør altid på et øje af gangen idet fugten fra mascaraen er det der binder fibrene til vipperne.
LASH EXTENDER II kan ved påføring drysse en lille smule, det udgår du ved at læne dig let forover, alternativt
børstes fibrene væk med en pudderbørste efter endt påføring.
Divaderme LASH EXTENDER II er tårefast og fjernes nemt med din øjenmakeup-fjerner. Divaderme LASH EXTENDER II er et 100 % naturprodukt. LASH EXTENDER II er allergivenlig, uden parfume, parabener eller kemikalier.

INGREDIENTS:
Cellulose, Panthenol, Cynara Scolymus Extract, Tocopherol, Lecithin, Panax Quinquefolius Extract,
Boswellia Serrata, Aloe Barbadensis, Urtica Dioica Extract, Ocimum Basilicum Extract, Rosmarinus
Officinalis Extract.
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Natural Semi
Permanent Color
BROWS & EYES
DIVADERME PRECISION LINER FX II
PRECISION Liner fra Divaderme er som sit navn antyder til præcis indramning at øjne, lineren der har en unik
applikator specielt for præcis påføring. Resultatet er perfekt definerede øjne. Precision liner holder hele dagen og
flyder ikke ud.
PRECISION Liner er et 100 % rent naturprodukt og kan derfor anvendes af alle. Tegn en tynd streg hvis du ønsker et
naturligt look eller en kraftigere streg for at skabe en mere intens effekt. Applikatoren har en fin svampet spids, der
let glider over huden med en præcis mængde farve. Produktet tørrer indenfor 60 sekunder og holder hele dagen.
Divaderme PRECISION LINER kan ikke alene anvendes på dine øjne men også på dine bryn for at skabe et markeret
look. Produktet er nemt at påføre og fjernes let med din foretrukne øjen-makeupfjerner.
PRECISION LINER FX II er allergivenlig, uden parfume, parabener og kemikalier.
Består af naturlige vitamin, frugt og urteekstrakter.
PRECISION LINER II findes i 3 toner:
ASH FX, CAPPUCCINO FX og ESPRESSO BLACK FX

Ash FX

INGREDIENTS:
Cellulose, Panthenol, Cynara Scolymus Extract, Tocopherol, Lecithin, Panax Quinquefolius Extract, Boswellia
Serrata, Aloe Barbadensis, Urtica Dioica Extract, Ocimum Basilicum Extract, Rosmarinus Officinalis Extract.

Cappuccino FX

Espresso Black FX

Vidste du at...
Divaderme PRECISION LINER FX II består af
naturlige vitaminer, frugt- og urteekstrakter?

Semi Permanent Natural
Color + Anti-Aging Serum
TREATMENTS
DIVADERME VACATION IN A BOTTLE
Divadermes Vacation in a bottle II er en plejende og selvbrunende anti-age serum, som anvendes på den rene hud
eller blandes i din fortrukne dagcreme.
Med Vacation in a bottle ll vil du opleve en unik selvbruner, som doseres let for en naturlig gylden glød. Ønsker du
en naturlig glød til den vinterlyse hud blandes den i din dag- eller natcreme. Ønsker du at intensivere en i forvejen
gylden hud, anvendes Divadermes Vacation in a bottle II alene. Divadermes Vacation in a bottle II efterlader huden
silkeblød med en fin og helt jævn, naturlig gylden glød.
Divadermes Vacation in a bottle II gennemfugter huden og mindsker fine linjer. En af de primære ingredienser i Vacation in a bottle II er jomfru kokosolie, som er kendt for sin plejende anti-rynke effekt. Desuden mindsker jomfru
kokosolie akne og virker antibakteriel og helende på huden. Jomfru kokosolie er også kendt for sin solbeskyttende
effekt. Det aktive stof i Vacation in a bottle ll, Daucus Carota Sativa Extract er olie fra gulerodsfrø, som giver huden
den gyldne glød, virker regenererende og styrker hudens celleproduktionen.
Du opnår det bedste resultat ved at påføre Vacation in a bottle ll med en beauty blender eller foundationpensel.
Blander du Vacation in a bottle ll med din dagcreme skal der blot et pump til dagligt, for at vedligeholde den gyldne
tone. Vacation in a bottle ll kan naturligvis også anvendes på kroppen eller blandes i din bodylotion.
Vacation in a bottle ll anvendes året rundt og efterlader en naturlig glød uanset hudtone. Vacation in a bottle ll
adskiller sig fra andre selvbrunere ved ikke at indeholde Dihydroxyacetone (DHA). Indeholder ikke parabener, parfume eller kunstig konservering.

INGREDIENTS·
Cocos Noofera Extract. Daucus carota Sativa Extract. Vacclnium Myrbllus Extract
Prunus Cerasus Extract. Camelia Slnensis Extract. 8oswellia Serrata Extract. Eæs Guineensis Extract, Citrus Grandi
Extract. Oenothera Biennis Extract, Persea Grat’issima Extract, Ascorbic Acid, Tocopherol.
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NYHED - DIVADERME LASH EXTENDER III
Divaderme LASH EXTENDER III giver 3 gange længere vipper, helt naturligt. Med brugen af LASH EXTENDER III
opnåes en ekstrem effekt. Volumen og længden af vipperne øges. Endnu en egenskab ved Lash Extender III er at
fibrene er tilsat den nyeste peptide teknologi der ved daglig brug øger vækst og længde af dine egne vipper.

For at opnå det bedste resultat er det vigtigt at produktet anvendes øjeblikket efter du har påført mascara, mens
vipperne er fugtige. Det er afgørende af 2 årsager: dels aktiverer fugten fra mascaraen serumeffekten, desuden
gribes fibrene smukt af den fugtige mascaravippe. Indled altid med mascara og afslut altid med mascara.
Påfør mascara på traditionel vis, herefter påfører du LASH EXTENDER III på den yderste 1/3 af dine vipper. Når dette
er gjort påfører du igen mascara for at forsegle fibrene på vipperne. Dette kan gentages indtil den ønskede længde
er opnået. Påfør altid på et øje af gangen idet fugten fra mascaraen er det der binder fibrene til vipperne.
LASH EXTENDER III kan ved påføring drysse en lille smule, det udgår du ved at læne dig let forover, alternativt
børstes fibrene væk med en pudderbørste efter endt påføring.
Divaderme LASH EXTENDER III er tårefast og fjernes nemt med din øjenmakeup-fjerner. Divaderme LASH EXTENDER III er et 100 % naturprodukt. LASH EXTENDER III er allergivenlig, uden parfume, parabener eller kemikalier.
Tests viser at efter kun 2 ugers daglig brug af LASH EXTENDER III kan der forventes en vækst i volumen & længde
på op til 25%.

NYHED - BOND SERUM PEPTIDE FXII
Med Divadermes Bond Serum Peptide FX II opnår du sunde og velplejede bryn og vipper. Produktet indeholder
høj-koncentreret serum med vækstøgende peptider. Den nyeste peptide teknologi har den egenskab, at den fremmer vækst i bryn og vipper. Synlige resultater opnåes ved daglig brug efter 3-6 uger.
Bond Serum Peptide FX II indeholder desuden urteekstrakter med høj koncentration af fugtgivende og stimulerende elementer, så du får sunde og smukke bryn og vipper.
Anvendelse:
Vipper:
Påføres morgen eller aften på en tør og ren vippekant (Som en flydende eyeliner)
Bryn:
Påføres dine tørre og rene bryn, 1-2 gange dagligt.
For et optimalt resultat:
Sørg for rene og tørre vipper og bryn inden anvendelse
Sørg for at Bond Serum Peptide FX II er helt tør inden anvendelse af øjenmakeup.
Brug Divadermes naturlige og kemifrie Diva Mascara for pleje af dine vipper
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