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Uuden sukupolven ripsiväri; uudella silikonittomalla KORRES Volcanic Minerals Drama Volume - extra tuuheuttavalla ripsivärillä 

saat upean dramaattisen ja näyttävän katseen! Uudella ripsivärillä saat intensiivisen sävyiset, tuuheat ja runsaat ripset nopeasti ja 

helposti. Silmämeikki kestää kauniina koko päivän. Volcanic Minerals Drama Volume - extra tuuheuttava ripsiväri toimii ripsille kuin 

suurennuslasi antaen ripsille näyttävää pituutta ja tuuheutta. Sen lisäksi, että Volcanic Minerals Drama Volume - extra tuuheuttava 

ripsiväri loihtii upean dramaattiset ripset, siinä on ripsiä hemmottelevia luonnollisia ainesosia, jotka auttavat lisäämään ripsien 

luonnollista pituutta, tuuheutta ja paksuutta1! 

  

 

• Uuden silikonittoman ja parafiinittoman Volcanic Minerals Drama Volume - extra tuuheuttavan ripsivärin täyteläinen koostumus 

levittyy täydellisesti ja sotkematta sekä kestäen kauniina koko päivän.  

• Ripsiväri sisältää runsaasti ripsiä hoitavia ainesosia; vulkaaniset mineraalit antavat ripsille intensiivisen sävyn, peptidit ja 

vitamiinit auttavat pitämään ripset terveinä, tuuheina ja vahvoina. Oliiviöljy ja kiivivesi ravitsevat ripsiä. Volcanic Minerals Drama 

Volume - extra tuuheuttava ripsiväri auttaa todistetusti lisäämään ripsien luonnollista pituutta, tuuheutta ja paksuutta. 

• Muotoillun ja tiheän harjan ansiosta ripsiväri levittyy tasaisesti jokaiselle ripselle, aina tyvestä ripsen kärkeen asti. Mitä 

enemmän lisäät ripsivärikerroksia, sitä näyttävämmän lopputuloksen saat!  

 

Uusi KORRES Volcanic Minerals Drama Volume  - extra tuuheuttava ripsiväri vie sinut ja ripsesi aivan uusiin ulottuvuuksiin! 

Saatavilla kaksi upeaa sävyä: Black ja Plum Brown_27€ / 11mL 

 

 
VOLCANIC MINERALS DRAMA VOLUME 

EXTRA TUUHEUTTAVA RIPSIVÄRI 
DRAMAATTISEN NÄYTTÄVÄT RIPSET 

 

97% havaitsi  

tuuheammat ripset 
pidemmät ripset 

ripsiväri ei varissut 
kesto jopa 12 tunnin ajan2 

 
 
 

EI SISÄLLÄ SILIKONEJA / MINERAALIÖLJYÄ / PARABEENEJA / PROPYLEENLIGLYKOLIA / ETANOLIAMIINEJA 

 
#korresfinland #dramavolume #volcanohotlashes 

 
 
 

 
 

                                                 
1 In vivo testi / 28 käyttöpäivän jälkeen laitemittauksella, jossa mitattiin meikittömien ripsien pituutta, tuuheutta ja halkaisijaa. 
2 Itsearviointi / kolme kerrosta Volcanic Minerals Drama Volume tuuheuttavaa ripsiväriä. 



 
 

 

TOIMITTAJILLE 
KORRES on kreikkalainen yritys, jonka juuret ovat Ateenan ensimmäisessä homeopaattisessa apteekissa. Ensimmäinen KORRES–tuote 

oli aromaattinen hunajaa ja anista sisältävä yrttisiirappi, jonka resepti pohjautui lämmittävään hunajapohjaiseen “rakomelon” - juomaan, jota 
Giorgios Korresin isoisä tapasi juoda kotikaupungissaan Naxosin saarella. Korres aloitti toimintansa vuonna 1996 tarkoituksenaan 
hyödyntää mittavia tieteellisiä resurssejaan hyödyllisten ja turvallisten tuotteiden kehittämiseksi. Tänä päivänä yrityksellä  on täydellinen 
ihon- ja hiustenhoitotuotteiden, värikosmetiikan, aurinkosuojatuotteiden ja yrttivalmisteiden valikoima. 

 

Maahantuoja: Via MK Oy, Lönnrotinkatu 43, 00180 Helsinki, T +358 9 7429 8881, info@korres.fi, www.korres.fi 
     Näytteet, kuvat sekä lisätiedot: WHY NOT PR Oy, Nora Soini, T +358 40 550 1155, nora@whynotpr.fi 
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