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Eyes Wide Open Brightening Liner Duo podwójna
rozświetlająca kredka do oczu 052 Eyes Wide Open 4.11g
 

Cena: 87,35 PLN

Opis słownikowy

Gramatura g

Kolor 052 Eyes Wide Open

Pojemność 4.11

Producent Rouge Bunny Rouge

Słońce nie

Opis produktu
 

PODWÓJNA KREDKA ROZŚWIETLAJĄCA

  • Właściwości: rozświetlające, odświeżające
  • Stopień krycia: delikatny
  • Nadaje się dla osób o wrażliwych oczach

  BRIGHTENING LINER DUO już za jednym gładkim pociągnięciem uwolni Twoje oczy od ciężaru i ograniczeń i otworzy je, by mogły
rozkoszować się pięknem otaczającego świata. Komfortowa w użyciu podwójna rozświetlająca kredka pozwala na precyzyjną aplikację.
Kremowa i satynowa tekstura kredki sprawia, że jest ona delikatna dla wrażliwej skóry wokół oczu.

  Lśniąca, transparentnie perłowa strona kredki może być użyta do rozświetlenia wewnętrznych i zewnętrznych kącików oka oraz wzdłuż
łuku brwiowego. Miękka matowa końcówka naniesiona na linie wodną oka, sprawi, że spojrzenie nabierze świeżości. Jej delikatny kolor
wygląda naturalnie wzdłuż wewnętrznej linii powieki, szczególnie dobrze się sprawdza w makijażu codziennym, w porównaniu do
tradycyjnej białej kredki.

  Mieszanka naturalnych olejków i wosków zapewnia niewiarygodnie delikatną i miękką aplikację. Zawarty w niej wosk Candellila oraz
wosk pszczeli dodatkowo nawilżą skórę, chroniąc ją i regenerując. Podwójna rozświetlająca kredka jest najlepszym i niezastąpionym
sposobem do zachowania świeżości, rześkości i młodzieńczości spojrzenia, niezależnie od wieku.
  
  Główne zalety użytkowania:
  • Kredka “otwiera” oko oraz rozświetla spojrzenie
  • Nadaje spojrzeniu młodzieńczego wyglądu, niezależnie od wieku
  • Długotrwała, Idealnie miękka i łatwa w aplikacji
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  • Występuje w dwóch odsłonach kolorystycznych
  
  Składniki aktywne:
  • Wosk Candelilla oraz wosk pszczeli: łagodzą, zmiękczają i nawilżają.
  • Wosk Carnauba: nawilża i chroni wrażliwe okolice oczu.
  • Olejek rycynowy: przyczynia się do głębokiej regeneracji.
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