
Zmieniamy się dla Ciebie! 

Nasze kosmetyki do makijażu
są coraz lepsze!

Już teraz oferujemy Wam szeroką gamę wysokiej jakości 
kosmetyków kolorowych w nowych opakowaniach, 
a więcej fascynujących premier wciąż przed nami! 

Znajdź swoje ulubione produkty
w nowej odsłonie:



zaawansowana formuła z powiększającymi 
włóknami i proteinami otacza każdą rzęsę, 
nadając jej do 15 x więcej objętości* 

innowacyjna spiralna szczoteczka 
z zygzakowatymi kanalikami nakłada na rzęsy 
maksymalną ilość tuszu na całej ich długości 

Tusz do rzęs 
SuperSHOCK Max 

maksymalna objętość od nasady po końce 

Tusz do rzęs 
SuperSHOCK  

imponująca objętość i rozdzielenie 

unikalna formuła z mikrowłóknami, 
które zwiększają swoją objętość, 
by pogrubić rzęsy do 12 x* bez grudek  

duża syntetyczna szczoteczka  
z elastycznymi włoskami pokrywa 
i rozdziela rzęsy jednym ruchem 

TUSZE DO RZĘS 

Oczy 

*na podstawie badania pogrubiających właściwości tuszu #10-113 

*w oparciu o testy laboratoryjne z wykorzystaniem sztucznych rzęs 



ultraczarna formuła z mikrowłóknami 
perfekcyjnie rozdziela i wydłuża 
do 80%* nawet najkrótsze rzęsy 

precyzyjna syntetyczna szczoteczka 
dzięki unikalnej stożkowej formie 
rozczesuje wszystkie rzęsy, nawet 
te w kąciku oka 

Perfekcyjnie wydłużający i rozdzielający 
tusz do rzęs Winged Out 

Ekstremalnie wydłużający 
tusz do rzęs 

perfekcyjne wydłużenie i rozdzielenie 

ekstremalne wydłużenie 

zaawansowana formuła z mikrowłóknami, 
które działają jak magnesy; łączą się 
na rzęsach i przylegają do nich,  
wydłużając je do 87%* 

dwuwarstwowa szczoteczka 
z elastycznymi i czeszącymi włoskami 
idealnie rozdziela rzęsy i powleka 
każdą tuszem 

klasyczna 

intensywne kolory o trwałości do 10 h* 
gładsza, łatwiejsza aplikacja 
wysuwana – bez temperowania 

Konturówka do oczu 

KREDKI I EYELINERY 

*na podstawie klinicznego badania długości górnych rzęs 

*na podstawie badania klinicznego RCTS2164 z udziałem 20 kobiet 

*1-tygodniowe badanie ocen konsumenckich z udziałem 120 kobiet 



Diamentowa 
konturówka do oczu 

diamentowa 

podkreśla oczy i rozświetla je 
diamentowym blaskiem 

Konturówka do brwi 

do brwi 

perfekcyjnie podkreśla linię brwi 

Ultraprecyzyjny 
płynny eyeliner 

ultracienka końcówka 0,4 mm! 

rysuje precyzyjne, cienkie kreski 
jednym ruchem 



CIENIE DO POWIEK 

intensywny, trwały kolor 
w jednej warstwie 
aksamitna formuła zapewnia 
gładką i łatwą aplikację 
profesjonalna numeracja odcieni 
ułatwia wymodelowanie oka 
1 paleta, mnóstwo różnych 
makijaży 

Poczwórne cienie 
do powiek 

eleganckie opakowanie 
z lusterkiem i aplikatorem 

Podwójny cień do powiek 

smoky eye w 2 krokach: 
łatwo i szybko 

duet nasyconych, idealnie 
dobranych odcieni 
aksamitna formuła gładko się 
nakłada, uwalniając intensywny 
kolor podczas aplikacji 
trwały, nie zbiera się 
w załamaniach powieki 

Cień do powiek 

nasycony kolor dla idealnego 
efektu w jednej warstwie 
 
aksamitna formuła zapewnia 
komfort noszenia 
trwały, nie zbiera się 
w załamaniach powieki 



Podkład rozświetlająco- 
-antystresowy 

rozświetlenie i ukojenie 

rozświetlający podkład z ekstraktami 
roślinnymi i kompleksem 
odżywczym Hydra Calm 
nawilża, koi i wygładza 
zapewnia trwały efekt  

do skóry suchej i wrażliwej; 
średnie krycie 

wyciąg z rumianku i aloesu 

Twarz 

Podkład matująco- 
-antystresowy 

mat i ukojenie 

wyciąg z rumianku i lawendy 

matujący podkład z ekstraktami 
roślinnymi i kompleksem 
absorbującym sebum Nature Matte 
daje naturalnie 
matowe wykończenie 
koryguje, koi i wygładza 
do skóry normalnej i tłustej; 
średnie krycie 



Kryjący podkład 
„Idealna cera” 

nieskazitelny wygląd, 
100% naturalny efekt 

adaptuje się do skóry, zapewniając 
idealnie niewidoczne, pełne krycie 
sprawia, że cera wygląda 
nieskazitelnie i jest nawilżona 
przywraca jej promienność 
do każdego typu skóry, adaptujący, 
średnie-pełne krycie, SPF 15 

pełen makijaż w jednym kroku 

zapewnia cerze pełne, 
idealne krycie w jednym kroku 
lekka formuła zmienia się 
z kremowej w pudrową podczas 
nakładania 
w wygodnym kompakcie 
z lusterkiem i gąbeczką 
do skóry suchej i normalnej, 
wygładza, maskuje, pełne krycie, 
SPF 15 

Kremowo-pudrowy 
podkład w kompakcie 

zapewnia cerze nieskazitelny, 
naturalny wygląd pod każdym kątem 

pomaga redukować świecenie 

jedwabista formuła idealnie stapia 
się ze skórą i utrwala podkład 

matowe, nieskazitelne 
wykończenie makijażu 

Puder prasowany 
„Idealna cera" 



rozświetlanie cieni pod oczami 

korektor w płynie z witaminami 
rozświetla cienie pod oczami 

nadaje skórze promienny wygląd 

aplikator z gąbeczką 
ułatwia aplikację 

Korektor rozświetlająco- 
-antystresowy 

rozświetlenie 

wielobarwne perełki 
z pigmentami odbijającymi 
światło 
mieszają się ze sobą, nadając 
cerze promienny blask 
zapewniają efekt 
rozświetlający  

Rozświetlające perełki 
do twarzy 

Perełki CC wyrównujące 
koloryt skóry 

idealnie wyrównują koloryt 
cery w kilku ruchach pędzla 

wyrównany koloryt 



Szminka True Colour 

głęboki kolor i odżywienie 

Usta 
kremowa szminka 
z samoodnawiającymi się 
pigmentami nadaje głęboki 
i trwały kolor 

formuła z odżywczym olejkiem 
i witaminą E  

bogaty wybór odcieni i efektów; 
z SPF 15 

Matowa szminka 
True Colour 

stylowy, w 100% matowy kolor, 
bez wysuszania ust! 

jedwabista formuła nakłada się 
gładko i lekko 

nie wysusza ust i zapewnia uczucie 
nawilżenia 

nadaje trwały, kryjący, matowy kolor 



Szminka 
„Zmysłowa przyjemnosc” 

soczysty kolor i nawilżenie 

nawilżająca, lekka żelowa formuła 

nadaje ustom soczysty, pełen blasku 
kolor i zmysłową gładkość 

efekt od średnio do mocno kryjącego; 
z SPF 15 

Szminka Ultra Beauty 
„Usta w kolorze”  

kolor i trwałość 

długotrwały kolor, bez wysuszania 
ust 

pokrycie od średniego do pełnego, 
o satynowym efekcie 

ochrona SPF 15 

Szminka w kredce 

kremowy kolor 
i kontur w jednym 

nadaje ustom głęboki i trwały kolor 
oraz piękny kształt 

forma kredki zapewnia precyzyjny 
kontur 

pozostawia na ustach uczucie 
nawilżenia 



Konturówka do ust 

idealny kontur 
przez wiele godzin 

nadaje ustom idealny kontur 
i pięknie je podkreśla 

żywe kolory wyglądają świeżo przez 
wiele godzin 

lekka kremowa formuła zapewnia 
komfort noszenia 

Ultralśniący błyszczyk 
do ust 

nawilżenie i blask 

nadaje ustom niesamowity blask 
i błyskawicznie je nawilża 

formuła z samoodnawiającymi się 
pigmentami zapewnia 
intensywność koloru 

z olejkiem bogatym w witaminę E 
i kwasy omega-3 oraz SPF 15 

Szminka pielęgnacyjna 

lekki kolor i pielęgnacja 

nawilża i chroni przed 
przesuszeniem spierzchnięte usta 

nadaje im delikatny kolor 

z odżywczym woskiem pszczelim, 
masłem shea i mango oraz 
witaminą E 



Preparat do demakijażu 
oczu z odżywką  

demakijaż i odżywianie 
okolic oczu 

kremowa formuła delikatnie 
usuwa makijaż  

idealnie odżywia skórę  

łagodny, nie podrażnia oczu 

dwufazowa formuła doskonale 
zmywa makijaż wodoodporny 

działa delikatnie, lecz skutecznie 

nie podrażnia oczu i nie pozostawia 
tłustej warstwy 

Preparat do demakijażu  

do makijażu wodoodpornego 

Demakijaż 


