
Linia niezwykle trwałych, matowych pomadek do ust w 
płynie o wysokim stopniu krycia, wzbogacona witaminą E. 
Wśród nowych propozycji są zarówno głębokie, intensywne 
kolory, jak i delikatne odcienie subtelnie podkreślające 
naturalną barwę ust. Pomadki doskonale utrzymują się, 
zapewniając nieskazitelny efekt przez wiele godzin. 

Wygodny aplikator umożliwia precyzyjną aplikację i nadanie 
pożądanego kształtu ustom.pożądanego kształtu ustom.

Pomadka w płynie HD Mae
Cena: 59,00 zł



Kolekcja pomadek o subtelnie 
błyszczącym wykończeniu. Ich 
aksamitna konsystencja otula 
usta, dając komfort noszenia. 

Dzięki składnikom 
pielęgnacyjnym takim jak olej 
tsubaki, masło shea, olej jojoba, 
olej makadamia, witamina E oraz 
naturalne peptydy pomadka 
chroni usta przed utratą 
nawilżenia oraz działaniem 
czynników zewnętrznych, 
pozostawiając je jędrne i 
gładkie. Najnowsze kolory 

doskonale uzupełniają całą linię 
pomadek Kiss Catcher, w której 
każdy miłośnik makijażu ust 
odnajdzie coś dla siebie! 
Soczysta czerwień, głębokie 
bordo, odcienie różu oraz nude 
doskonale prezentują się na 

ustach.ustach.

Pomadka do ust Kiss Catcher Desert
Cena: 59,00 zł

Cień do powiek FREEDOM SYSTEM MATTE NF 207
Cena: 22,00 zł

Cienie z kolekcji Fall with me to kompozycja 6 zupełnie nowych kolorów o aksamitnym, Cienie z kolekcji Fall with me to kompozycja 6 zupełnie nowych kolorów o aksamitnym, 
matowym wykończeniu. Doskonale prezentują się pojedynczo, jak również w 

wielobarwnych połączeniach. Mocno napigmentowane formuły zapewniają doskonałe 
krycie i intensywny, długotrwały kolor. Inspirujące, trendowe barwy pozwolą wykonać 
zarówno lekki makijaż oczu, jak i mocny, niezwykle modny tej jesieni look w odcieniach 
niebieskiego. Butelkowa zieleń oraz uzupełniające ją brązy sprawią, że stworzysz makijaż 

inspirowany kolorami natury.



Ołówek do oczu w postaci grubej kredki doskonale sprawdzi się zarówno w roli 
konturówki, jak i cienia do powiek. Kremowa konsystencja pozwala na dobre rozcieranie 
oraz łatwą aplikację produktu, a wysoka intensywność pigmentu zapewnia trwały efekt.
Kredka z powodzeniem posłuży jako baza pod cienie do powiek, zwiększając ich 

trwałość oraz nasycenie koloru. Ciemniejsze odcienie doskonale sprawdzą się w makijażu 
typu smokey eyes czy do przyciemnienia linii rzęs. Jasne kolory zaaplikowane w 

wewnętrznym kąciku oka pięknie rozświetlą spojrzenie.
Zawarta w zestawie temperówka pozwala na ostrzenie wysuwanego rysika.Zawarta w zestawie temperówka pozwala na ostrzenie wysuwanego rysika.

Ołówek do oczu OUTLINE
Cena: 45,00 zł
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