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Lasting Finish 25HR SPF20 długotrwały podkład do twarzy
103 True Ivory 30ml
 

Cena: 20,51 PLN

Opis słownikowy

Brązujący nie

Działanie nawilżające, odżywcze, wygładzające

Forma podania pompka

Gramatura ml

Kolor 103 True Ivory

Pojemność 30

Producent Rimmel

Rodzaj skóry bardzo sucha, normalna

Rozświetlający nie

SPF 20

Słońce tak

Trwałość o przedłużonej trwałości

Typy normalna, skóra delikatna, wrażliwa

Wkład nie

Opis produktu
 

Pragniesz zachwycającego wyglądu? Podkład Lasting Finish 25H z pielęgnacyjnym serum od Rimmel to gwarancja nieskazitelnej i
odżywionej skóry z efektem utrzymującym się przez cały dzień. Doskonale i natychmiast dopasowuje się do Twojej skóry, aby
zniwelować cienie pod oczami i wszelkie niedoskonałości. Podkład utrzymuje się na skórze aż do 25 godzin, nawet przy wysokich
temperaturach i dużej wilgotności, dzięki czemu nie musisz martwić się o swój makijaż. Pielęgnacyjne serum zapewnia skórze
natychmiastowe nawilżenie, a witamina E chroni ją przed wolnymi rodnikami. 

Podkład Lasting Finish 25H od Rimmel London doskonale przygotowuje skórę pod dalszy makijaż. Dzięki niemu Twoja skóra będzie
idealnie gładka, a jej koloryt wyrównany. Nałóż niewielką ilość podkładu i przy użyciu gąbki lub pędzla rozprowadź na skórze, tworząc
cienką lub grubszą warstwę. Podkład doskonale się rozprowadza, zapewniając średnie lub pełne krycie. Dodatkowo jest wodoodporny,
więc niestraszny Ci żaden deszcz. To niezbędny element kosmetyczki każdej dziewczyny, a także doskonały prezent dla kogoś bliskiego.
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Rimmel doda Ci odwagi, by wyrażać siebie i zachwycać nonszalancją. Ciągle się zmienia i nie przestaje zaskakiwać. Symbol młodości i
wielkomiejskiego życia. Eklektyczny i na czasie. Rimmel to brak granic w wyrażaniu siebie. Jest autentyczny. Jest tutaj. Jest dniem
dzisiejszym.

  • Podkład z pielęgnacyjnym serum utrzymuje się do 25 godzin i zapewnia długotrwały efekt
  • Doskonale dopasowuje się do Twojej skóry, aby zniwelować cienie pod oczami i wszelkie niedoskonałości
  • Serum natychmiastowo nawilża skórę
  • Podkład jest odporny na pot i ścieranie, dzięki czemu zapewnia doskonałe krycie
  • SPF 20 z witaminą E
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