Dekorativní kosm

DEKORATIVNÍ KOSMETIKA
Dotek experta

Barva s sebou přináší pocity, vjemy a předává vzkazy pomocí univerzálního kódu; ten pro nás vyjadřuje hodnoty, duševní stav a situace,
které leží za vizuálním vnímáním.
Líčení si hraje s barvami a vytváří z obličeje plátno, které se změní v perfektní a nádherné.
Make up treatment je řada barev, které které dovolují profesionálům dosáhnout krásy jednoduchým způsobem a spojením techniky s
paletou barev a při líčení dovolí vzniknout doslova uměleckým dílům.
Stíny – intenzívní a hedvábné, rtěnky – krémové a revoluční, řasenky – překvapivé a odvážné, podkladové báze přizpůsobivé a krycí…
Přesně vymezený ovál obličeje, červeň na lících, tajemné oči, smyslné rty a objemné řasy - to je klíč pro zvýraznění krásy.

PŘÍPRAVA A PODKLADOVÉ BÁZE
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BÁZE K ÚPRAVĚ BARVY
MAKE UPU

KOREKTOR CONCEALER


SK8556xxx

SK8536xx
Přirozený matový korektor s dlouhodobým účinkem. Obsahuje vitamíny s antioxidačním účinkem,
které hydratují pleť a zlepšují stav
váčků pod očima a dalších nedostatků. Obsahuje vitamín C a E.

Barevná báze s lehkou texturou
a přirozeným konečným vzhledem.
Obsahuje kyselinu hyaluronovou
s vysokou hydratační schopností.
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VYPÍNACÍ MAKE UP

HYDRATAČNÍ TEKUTÝ MAKE UP

SK8554xxx

SK8555xxx

Tekutá báze s dlouhodobým účinkem. Přirozený a sametový výsledek. Velká hydratační schopnost.
Působí proti stárnutí pokožky,
zjemňuje výrazové vrásky. SPF 20.

Tekutá báze prosvětlující pleť. Obsahuje hydratační složky, vitamíny
a antioxidanty. SPF 18.

metika
PUDRY, TVÁŘENKY A BRONZERY
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MINERÁLNÍ KOMPAKTNÍ PUDR

TRANSPARENTNÍ PUDR

SK85521xx



Přirozený kompaktní pudr s minerálními pigmenty. Dodává obličeji
zdravou barvu. Vynikajícím způsobem definuje tvar obličeje. Extra
jemné složení, které nechá pleť
chráněnou a sjednocenou.

Sypký přírodní pudr pro rychlou
aplikaci, s kterým dosáhnete zdravého vzhledu a vynikne přirozená
krása. Složení bez olejů, které je
vhodné pro všechny typy pleti. Obsahuje minerály a vitamíny A, C a E.

SK8553135

PUDR BRONZER HEALTHY GLOW

BRONZUJÍCÍ PUDR





SK8653635
Sametově jemná textura - neodolatelný bronzer. Dodává pleti přirozeně opálený vzhled. Jedinečný
kompaktní pudr zdůrazňující přirozenou krásu a lesk. Chrání proti
slunečnímu záření, SPF15.

BRONZER SUN KISSED
SK8652435



SK8654535

Ideální způsob jak dodat pleti zářivě opálený tón! Jemný, přirozeně
barevný efekt. Perfektně oživí tón
pleti nebo zdůrazní opálení.

Hedvábná textura s dlouhotrvajícím
efektem. Pro přirozeně prozářený
obličej. Univerzální produkt umožňující nekonečné kombinace. Pomáhá sjednotit barvu pleti nebo naopak prozářit určité partie obličeje.

MULTIFUNKČNÍ KOMPAKTNÍ
LÍČIDLO

KRÉMOVÁ TVÁŘENKA
CHEEK STICK
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MINERÁLNÍ TVÁŘENKA


SK8551xxx

Kompaktní růž s mikročásticemi z
perel, které zjemní a dodají tvářím
přirozenou červeň, která vydrží
dlouhou dobu.

SK852465
Multifunkční líčidlo, krémová „tvářenka“, která se změní v jemný
pudr . Jednoduchým gestem jemný
závoj barvy, aby rty a líce získaly
zdravý vzhled a živost.

SK8628617
Dodává obličeji okamžitě zdravý
a svěží vzhled. Záviděníhodný přirozený a prozářený vzhled získáte
během chvilky. Díky praktickému
formátu lze použit kdekoliv a kdykoliv.

Dekorativní kosm

LÍČENÍ OČÍ
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PALETKA MAGIC SHINE

OČNÍ STÍNY




SK8531xx

Ultra jemné stíny, dlouhotrvající
a sametové. Vysoká kvalita a přilnavost udrží nezaměnitelnou
barvu. Obsahuje anti-age částice,
které obnovují kolagen a snižují
tvorbu vrásek.

SK8630475

Paleta s 5 perleťovými odstíny.
Autentická harmonie teplých tónů,
které se navzájem doplňují, ideální
pro vytvoření denního i večerního
líčení.
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ŘASENKA PHENOMENON

TUŽKA NA OČI





SK8634490

Vysoce krycí textura řasenky
v kombinaci s 3 cm velkým „jumbo“ spirálovitým aplikačním kartáčkem zaručuje neuvěřitelně výrazný efekt umělých řas.

SK8532xx

Tužka s dlouhotrvajícím účinkem,
která vykreslí a jednotně definuje
obrys oka. Je krémová a jemná,
lehce klouže a její barva je velmi
intenzivní.

RTĚNKY A LESKY
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KRÉMOVÁ RTĚNKA


LESK NA RTY 3D
SK8521xx

Jemná a krémová rtěnka, nezaměnitelná barva a vysoká přilnavost.
Vybrané aktivní složky obsahují
anti-age prvky s antioxidačními
účinky.



SK8522xx

Intenzivní 3D lesk na rty, krémový
a superlehký. Energizující a revitalizační formule, která hydratuje
a chrání Vaše rty.

