
Tutkimukset* ovat osoittaneet, että  
LASHFOODin® säännöllinen käyttö 
saa ripset näyttämään pidemmiltä, 
tuuheammilta ja vahvemmilta jopa 4 
viikossa!

Ripsien kasvusykli vaihtelee yksilöllisesti. Ripsillä on 
kuitenkin enimmäispituus, jota pidemmiksi ne eivät voi 
kasvaa.  Kun ripset ovat saavuttaneet kasvusyklin lopun, 
ne putoavat pois. Karvojen kasvuun vaikuttaa henkilön ikä, 
sukupuoli, ympäristö ja vuorokaudenaika. Ripset kasvavat 
0,1 mm päivässä. Ripsien kasvusykli kestää vain 2–3 
kuukautta, ja ripset kasvavat noin 5–10 mm mittaisiksi. 

LASHFOODin® käytön lopettaminen:
Jos ripsien kasvusykli on 3 kuukautta, ripset palaavat 
entiseen pituuteensa 3 kuukautta LASHFOODin®  käytön 
lopettamisen jälkeen.

*LASHFOOD® on FDA-hyväksytty tuote

Maahantuoja:  
Melon Oy
Hatanpään valtatie 48, 33900 TAMPERE  
puh 010 423 7222    
melon@melon.fi    www.melon.fi
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Puolueettomat kliiniset tutkimustulokset*  osoittavat, että:
  85% käyttäjistä huomasi ripsiensä tuuhentuneen
100% käyttäjistä huomasi ripsiensä pidentyneen
100% käyttäjistä huomasi ripsitiheyden kasvaneen
100% käyttäjistä suosittelisi LASHFOODia® ystävilleen

*Perustuu itsenäisiin kuluttajatuloksiin 16 viikon käytön jälkeen. Yksilölliset vaihtelut 
mahdollisia.



LASHFOODin® turvallisuus
LASHFOOD® on dermatologisesti testattu ja hyväksyt-
ty tuote. Lashfood® on luonnontuote, eikä se yleensä 
aiheuta ärsytystä tai sivuvaikutuksia. On kuitenkin 
mahdollista, että käyttäjä on allerginen yhdelle tai 
useammalle tuotteen ainesosista. Siksi suosittelem-
me tutustumaan ainesosaluetteloon ennen tuotteen 
käyttöä. 

Hygieniasyistä yksittäinen tuote on tarkoitettu vain 
henkilökohtaiseen käyttöön. Tuotteen vaikutuksia ras-
kauden tai imetyksen aikana ei ole tutkittu.

LASHFOODin päivittäinen käyttö
LASHFOODia ® käytetään 1-2 kertaa päivässä. 
Lashfood® levitetään ripsien juureen eyelinerin tapaan. 
Ohuen siveltimen ansiosta LASHFOODia® voidaan 
levittää tarkasti ja säästeliäästi. Kun seerumi on 
imeytynyt (noin 5 minuuttia levittämisestä), silmien 
iholle voidaan käyttää muita hoitotuotteita ja meikkiä.

Miten LASHFOOD® eroaa muista markkinoilla 
olevista ripsienhoitotuotteista?
LASHFOOD® tarjoaa luonnonmukaisen vaihtoehdon 
kemikaaleja sisältäville ripsienhoitotuotteille. Useat 
muut ripsien kasvua edistävät tuotteet sisältävät glau-
koomaan (silmänpainetauti) käytettäviä lääkeaineita, 
prostaglandiineja, joiden sivuvaikutuksena silmäripset 
kasvavat. Prostaglandiinien käytöllä saattaa kuitenkin 
olla myös terveydelle haitallisia sivuvaikutuksia, jois-
ta tyypillisimpiä ovat mm. kirvely, silmätulehdukset, 
ekseemat, dermatiitit, luomien tummuminen, silmien 
värin muutokset sekä ripsien kasvaminen sisäänpäin.

LASHFOODin® avulla saat ripsiisi näyttävyyttä,  
pituutta ja tuuheutta ilman haittavaikutuksia! Tuotteen 
kaikki ainesosat ovat ympäristöystävällisiä. Pakkaus-
materiaalit ovat EcoCert® -sertifikaatin mukaisia sekä 
ympäristöä säästäviä.

LASHFOOD® ravitsee ripsien tyveä ja 
tekee ripsistä terveemmät ja vahvemmat. 
Lisäksi se edistää ripsien kasvua hoitavilla 
ja verenkiertoa stimuloivilla ainesosilla – 
ilman hormoneja ja kovia kemikaaleja. 

Tuotteen keskeisiä ainesosia ovat yrtti- ja kasviuutteet, 
tärkeät vitamiinit ja biotiini sekä arginiinin ja soijaproteii-
nin kaltaiset proteiinit. Luontaiset kasviuutteet edistävät 
ripsien kasvua ehkäisemällä karvanlähtöä ja stimuloi-
malla verenkiertoa. 

Ensimmäisenä Suomessa 
ja koko maailmassa! 
EcoCert® -sertifioitu 
ripsienkasvatusseerumi

Turvallinen ja tehokas vaihtoehto ripsien kasvattamiseen: 
LASHFOOD® Phyto-Medic Natural Eyelash Enhancerin on 
tieteellisesti todistettu kasvattavan ripsesi pidemmiksi, 
paksummiksi, vahvemmiksi ja terveemmiksi jopa 4-8 
viikossa!

Sopii erinomaisesti myös ripsipidennysten käyttäjille

EcoCert®-sertifioitu tuote

Ihotautilääkäreiden testaama ja hyväksymä

Sopii myös vegaaneille

Ei testattu eläimillä

Tuote EI sisällä:
Prostaglandiineja, parabeeneja, sulfaatteja, gluteenia, silikonia, 
synteettisiä hajusteita, synteettisiä väriaineita, mineraaliöljyjä, 
phenoxyethanolia, PEG:ia, petrokemikaaleja, GMO:ta, 
formaldehydin lähteitä.

PHYTO-MEDIC COMPLEX: Sekoitus 
lääketieteellisiä yrttiuutteita, joiden on todistettu 
ehkäisevän karvanlähtöä sekä nopeuttavan 
ripsien kasvua.

ARGINIINI: Lisää kasvuhormonien tuotantoa

PIONINJUURIUUTE: Elvyttää ja nuorentaa ihoa

ADENOSIINI: Edistää ripsien optimaalisia 
kasvuolosuhteita

SOIJAPROTEIINI: Vahvistaa, hoitaa ja pehmentää 
ripsiä

RIISIPROTEIINI:  Laajentaa ja vahvistaa 
karvatuppea

LAVENTELIVESI: Hoitaa, kosteuttaa sekä  
silottaa ihoa ja ripsiä


