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Aphro Celina er en dokumenteret
virkningsfuld serie bestående af sera til 
vipper, bryn samt hår & skæg. Resultatet
er længere, kraftigere og flere hår i
behandlingsområdet.

Aphro Celina er udviklet af eksperter i
Tyskland. Serien er dermatologisk 
testet, uden parfume, parabener eller
Phthalater. Derudover er Aphro Celina
EU-godkendt og ikke testet på dyr.
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Aphro Celina Classic Eyelash er et
dokumenteret effektivt øjenvippe serum,
der vil give dig længere, flere, kraftigere 
og smukkere øjenvipper på kun 4-6 uger.
Penslen førers forsigtigt langs vippekanten 
fra øjenkrogen og ud, præcis som en eye-
liner. Vippeserumet anvendes én gang om 
dagen, helst om aftenen efter afrensning. 
Mængden på penslen er nok til at applikere 
på begge øjne. Anvend et så tyndt lag som 
muligt. Det er kun nødvendigt at bruge 
serumet på de øverste vipper da produktet 
bliver overført til de nederste vipper når du 
blinker. Når øjenvipperne har opnået den 
ønskede længde, anvendes produktet 2-3 
gange ugentligt for at vedligeholde effekten.
Aphro Celina er velegnet til anvendelse i
kombination med kunstige vipper. 
Øjenvippeserum “Deluxe” (2 i 1)
Effekten af “Deluxe” er den samme som 
ved “Classic”, men indeholder flere plej-
ende ingredienser som hyaluron og Biotin, 
der holder vipperne dybt hydreret.

Corallion er Aphro celina’s “Grønne”  
Vippeserum. Den er extra plejende og 
særligt velegnet til dem med følsom 
hud. Må gerne benyttes af gravide 
og ammende. Corallion er godkendt 
til salg (positiv listen) hos Grøn salon 
& Grøn klinik. Det virksomme stof 
i corallion er baseret på naturlige 
ingredienser fra Koral. Effekten vil 
normalt indtræffe efter ca. 4-8 uger. 
TIP:  Du kan med fordel anvende 
serum morgen og aften i en periode 
for at opnå en hurtigere effekt.

Vores hårserum kan anvendes til
både hovedhår og skæg og er nem at
anvende. Serumet kan både bruges til
bare områder eller i hele håret/skægget.
Den kræver kun to enkle steps: Daglig
brug af din hårserum mindst 4 timer før
bad, eller når du har tørret dit hår efter
badet, hvor den efterfølgende masseres
godt ind i hovedbunden/skægget.
Efter ca. 3 måneder vil du se en synlig
forbedring af din hårvækst, men lad
endelig behandlingen fortsætte lidt
endnu for at bibeholde de gode resultater, 
så du er bedst sikret mod hårtab.
Serumet stimulerer vækstfasen og
øger antallet af strå i hver hårsæk. De
aktive stoffer – bl.a. prostaglandiner –
styrker keratin syntesen og forsinker
dermed det naturlige hårtab.
ANVENDELSE: Placér pippette direkte 
ved rod og hovedbund. Start med få dråber, 
alt efter størrelse af område der behandles. 
Massér herefter forsigtigt ind og lad derefter 
serum naturligt absorbere.

Øjenvippeserum Øjenvippeserum 
“Corallion”

Skæg/hårserum

Aphro Celina Eyebrow er en dokumen- 
teret virkningsfuld øjenbrynserum, der kan 
hjælpe dig til at få smukkere, fyldigere og 
mere markerede øjenbryn på ca. 8 uger.
Serumet påføres med penslen på hele  
brynet eller det område du ønsker 
at stimulere hårvæksten i. 
Anvendes én gang dagligt på 
ren og tør hud. Når den ønskede 
effekt er opnået anvendes 
serumet 2-3 gange om ugen 
for at vedligeholde resultatet. 
Vores Brow serum er mere 
kraftfuld end den klassiske 
øjenvippeserum, idet den
indeholder bl.a. koffein til at 
øge effekten. Derfor anbefaler vi 
ikke brynserum til vipperne.
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