Přirozeně krásná a přesto výjimečná
se značkou Dermacol
LONGLASTING LIPSTICK
Krémová rtěnka s dlouhotrvajícím efektem až po dobu 6ti hodin

FASHION MATIC EYELINER
Automatická tužka na oči

Dlouhotrvající krémová rtěnka. Velmi příjemná, bohatá a vysoce
krycí krémová textura, která dokonale přilne ke rtům. Dlouhotrvající efekt až po dobu 6 hodin. Přírodní vosky a zvláčňující oleje
udržují rty hydratované a zabraňují jejich vysoušení. Intenzivní
barevné pigmenty dodají rtům sytou, zářivou barvu a zanechávají rty vláčné, jemné a provoněné vanilkou.

Automatická tužka s dlouhotrvajícím vysoce krycím efektem dokonale zvýrazní vaše oči. Obsahuje kvalitní vosky a oleje, díky
kterým vydrží na očích po celé hodiny. Výhodou je, že ji nemusíte nikdy ořezávat.

COMPACT POWDER
Kompaktní pudr s reliéfem krajky

4-barevná paleta korektorů a rozjasňovače je určená pro barevné sjednocení a zamaskování nedostatků pleti. ZELENÝ KOREKTOR – barevně neutralizuje zarudnutí, rozšířené kapiláry kolem
nosu a na tvářích. ŽLUTÝ KOREKTOR – překryje modřinky, žilky
a jiné nedostatky ve fialově-modré barvě. PLEŤOVÝ KOREKTOR
– barevně sjednocuje a účinně překryje pigmentové skvrny
a jizvičky. ROZJASŇOVAČ – rozjasňuje, dodává pleti lesk a svěží
vzhled. Aplikujte na lícní kosti, nos a kolem očí.

Kompaktní pudr s dekorativním reliéfem krajky podtrhne přirozenou krásu tváře. Ultra lehká textura s vitaminem E perfektně
přilne k pleti a zůstane nezměněna po dlouhé hodiny. Po nanesení vytvoří na pleti sametový matující povrch, jemný na dotek.
CAVIAR LONG STAY MAKE-UP & CORRECTOR
Dlouhotrvající make-up s výtažky z kaviáru a zdokonalující korektor

Elegantní dvoubarevná pudrová tvářenka s vitaminem E dodá
vašim tvářím přirozené zabarvení a zdravý nádech. Chytrá
kombinace matových a projasňujících odstínů báječně vymodeluje tvář k dokonalosti. Oceníte ji zejména, když máte
mastnou a lesklou pleť, protože má matující efekt a zároveň neucpává póry. Vaše tváře budou naprosto perfektní.
Velmi snadno se nanáší a dokonale splyne s vaší pletí.

CORRECTOR PALETTE
4-barevná paleta korektorů a rozjasňovače

Spojuje zdokonalující korektor a dlouhotrvající make-up ve vysoce účinný přípravek na profesionální úrovni. Zdokonalující
korektor projasní partie kolem očí a zároveň zakryje barevné
nedostatky pleti. Zpevňující make-up s kaviárem, který povzbuzuje a vyhlazuje pleť, má lehkou, sametovou konzistenci a dlouhodobou krycí schopnost. Hloubkově hydratuje pleť, vyživuje ji
a chrání po celý den. Korektor společně s make-upem barevně
sjednotí pleť, rozjasní ji a zanechá sametový vzhled bez vrásek.

NUTRI LASH MASCARA
Vyživující prodlužující řasenka

SATIN DUO EYE SHADOW
Duo hedvábné oční stíny

SATIN MAKE-UP BASE
Vyhlazující báze pod make-up

Jedinečný hedvábný povrch na vašich víčkách vám zajistí
hedvábné oční stíny SATIN DUO. Obsahují více barevných pigmentů a částečky, které po aplikaci vytvoří na víčku hedvábný
povrch. Jemné složení zajistí, aby vaše líčení bylo po celý den
dokonalé.

Odborníky na make-up prověřená a velmi oblíbená zmatňující
báze pod make-up SATIN MAKE-UP BASE vyhladí pleť, vyplní
vrásky a póry a zabrání tak usazování make-upu. Zdokonaluje
tak jeho vzhled a zvyšuje jeho odolnost po celý dlouhý den.
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DUO BLUSHER
Dvoubarevná tvářenka

Obsahuje speciální aktivní látky stimulující obnovu řas, dodává
řasám excelentní délku, objem, plnost, pružnost a lesk. Bohatá,
krémová textura intenzivně vyživuje řasy. Posiluje a chrání řasy,
podporuje jejich ukotvení a zabraňuje jejich vypadávání. Speciální bublinkový kartáček vykreslí, dokonale zvýrazní a oddělí
každou řasu a dodá jim perfektní tvar.
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