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Fine-Spun Light Luminous Skin Wand korektor rozświetlający
do twarzy 024 Orionis 2.5ml
 

Cena: 113,42 PLN

Opis słownikowy

Brązujący nie

Działanie maskujące, redukuje cienie, rozświetlające,
wygładzające

Forma podania pędzelek

Gramatura ml

Kolor 024 Orionis

Pojemność 2.5

Producent Rouge Bunny Rouge

Rozświetlający tak

Słońce nie

Opis produktu
 

ROZŚWIETLAJĄCY KOREKTOR

  • Właściwości: pielęgnacyjne, nawilżające, rozświetlające, kryjące niedoskonałości
  • Rodzaj skóry: odpowiedni dla każdego rodzaju skóry
  • Krycie: średnie do mocnego z naturalnym efektem

  Rozświetlający korektor o lekkiej jak piórko konsystencji, pielęgnuje pokrytą powierzchnię zmniejszając obrzęki i długotrwale
przeciwdziałając pojawianiu się cieni pod oczami. Prawdziwa magiczna różdżka, będąca wynikiem przemyślanej i precyzyjnej alchemii
medycznej, potrafi za kilkoma pociągnięciami ukryć ciemne cienie, niedoskonałości i oznaki zmęczenia oraz rozświetlić skórę
naturalnym, jasnym światłem. Lekka konsystencja o wyjątkowej zdolności odbijania promieni świetlnych nadaje się nie tylko do
pielęgnacji okolic oczu, ale także do pokrycia drobnych zmarszczek i niedoskonałości, wygładzając i długotrwale lecząc.

  Główne zalety użytkowania:
  • Rozświetlający korektor o właściwościach leczniczych
  • Natychmiastowo tuszuje oraz po wielokrotnym użytkowaniu długotrwale redukuje cienie oraz opuchliznę pod oczami
  • Chroni skórę przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych oraz zanieczyszczeniami środowiska
  • Rozprasza światło, pomagając zamaskować zmarszczki dodając twarzy blasku
  • Pokrywa zaczerwienienia, popękane naczynka i inne niedoskonałości skóry
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  Składniki aktywne:
  • Haloxyl ™: długotrwale łagodzi ciemne przebarwienia pod oczami.
  • Fermiskin: ekstrakt z grzybów shitake wzmacnia skórę i skutecznie zmniejsza obrzęki.
  • Witaminy A, C, E i B5: chronią delikatną skórę wokół oczu przed zanieczyszczeniami z powietrza i promieniowaniem UV.

Sposób użycia: Jeśli zależy Ci na naturalnym wyglądzie, nałóż korektor LUMINOUS SKIN WAND bezpośrednio na skórę, pod lekki, sypki
puder. Jeżeli chcesz użyć korektora w połączeniu z podkładem LIQUID FOUNDATION nałóż go w pierwszej kolejności. W celu
zatuszowania ciemnych cieni pod oczami rozprowadź korektor pędzelkiem niewielkimi porcjami bezpośrednio na skórze. Możesz
również nałożyć korektor bezpośrednio na bazę nawilżającą, a wtedy Twoja cera stanie się miękka i uzyska świeżość jakby została
muśnięta poranną rosą, niedoskonałości znikną, a skóra zyska nawilżenie, zaś drobne linie zostaną wygładzone. Aby ukryć krostkę,
umieść niewielką ilość korektora na wewnętrznej stronie dłoni, a następnie opuszkiem palca zamaluj niedoskonałość. W celu
zniwelowania zaczerwienienia lub innych niedoskonałości skóry nanieś na to miejsce trochę preparatu aplikatorem w pędzelku, a
następnie równomiernie go rozprowadź. Jeżeli marzysz o idealnym konturze ust, umieść niewielką ilość korektora na wewnętrznej
stronie swojej dłoni i rozprowadź go po zewnętrznym konturze warg, następnie delikatnie muśnij tę okolicę pudrem, obrysuj usta
konturówką i pomaluj wargi szminką lub błyszczykiem. Żeby zamaskować drobne linie (zwłaszcza te znajdujące się pomiędzy ustami a
nosem), nałóż trochę kosmetyku wzdłuż linii zmarszczek i rozprowadź.
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