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Facefinity Lasting Performance trwały podkład kryjący 101
Ivory Beige 35ml
 

Cena: 33,05 PLN

Opis słownikowy

Brązujący nie

Działanie matujące, wygładzające

Forma podania tuba

Gramatura ml

Kolor 101 Ivory Beige

Pojemność 35

Producent Max Factor

Rodzaj skóry mieszana/tłusta

Rozświetlający nie

Stopień krycia mocnokryjące

Słońce nie

Trwałość o przedłużonej trwałości

Typy rozszerzona sktruktura porów, świecąca,
wrażliwa

Wkład nie

Opis produktu
 

Podkład Max Factor Facefinity Lasting Performance w odcieniu Ivory Beige to doskonale kryjący, długotrwały podkład, który nie
rozmazuje się i utrzymuje się na skórze nawet do 8 godzin. Teraz w nowej szacie graficznej, ale z niezmienionymi właściwościami, które
cenisz i lubisz od lat. 

Ten trwały podkład Max Factor posiada innowacyjną, odporną na ścieranie formułę, dzięki czemu nie brudzi ubrań i nie pozostawia
śladów podczas dotykania twarzy dłonią. Utrzyma się na Twojej skórze w nienaruszonym stanie od samego rana aż po wieczorne
wyjście z przyjaciółmi. Ponadto zakrywa wszelkie niedoskonałości i zaczerwienienia, a także ujednolica koloryt skóry. Podkład o
przedłużonej trwałości posiada lekką, bezzapachową formułę, która nie zatyka porów, jednocześnie zapewniając idealne krycie. Jest
odpowiedni do cery normalnej, jak i tłustej. Bogata paleta odcieni sprawi, że dobierzesz idealny odcień do swojej skóry. Wybieraj spośród
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ciepłych i zimnych tonów, by przykuwać uwagę wyjątkowym makijażem i perfekcyjnym wyglądem przez cały dzień. Zapewnij sobie
idealny wygląd na dłużej! Ciesz się efektem idealnej cery przez cały dzień, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz!

  • Długotrwały podkład, który nie rozmazuje się i pozostaje na skórze nawet przez 8 godzin.
  • Zapewnia naturalny wygląd przez cały dzień.
  • Mocno kryjący podkład o przedłużonej trwałości.
  • Odporna na ścieranie formuła, dzięki której podkład pozostaje na swoim miejscu, nie rozmazuje się i nie brudzi ubrań.
  • Bezzapachowy, odpowiedni do cery normalnej i tłustej.
  • Jest odporny na wysokie temperatury i nie zatyka porów.
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