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Liquid Control HD Long Lasting Formula 24H podkład do
twarzy z dropperem 020 Rose Beige 32ml
 

Cena: 27,25 PLN

Opis słownikowy

Brązujący nie

Działanie matujące, nawilżające, odżywcze,
równoważące, wygładzające

Forma podania aplikator

Gramatura ml

Kolor 020 Rose Beige

Pojemność 32

Producent Eveline Cosmetics

Rodzaj skóry mieszana/tłusta, normalna

Rozświetlający nie

Stopień krycia średnie

Słońce nie

Trwałość o przedłużonej trwałości

Typy naczyniowa, rozszerzona sktruktura porów

Wkład nie

Opis produktu
 

Każda z nas marzy o nieskazitelnej i pełnej blasku cerze – właśnie takie trendy w świecie makijażystów będą obowiązywać w
nadchodzącym sezonie. Dzięki podkładowi LONG-LASTING 24 efekt jak z wielkich salonów kosmetycznych można uzyskać
samodzielnie.
   

JAK DZIAŁA LIQUID CONTROL HD LONG-LASTING 24 PODKŁAD? 
  Uzyskanie niewidocznego makijażu jest sztuką trudną, ponieważ wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Kluczem do sukcesu jest
odpowiedni podkład. Równomiernie i precyzyjnie nałożony sprawi, że na skórze nie będą widoczne żadne oznaki zmęczenia i
niewyspania, a skóra będzie wydawać się promienna i zawsze świeża. 
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LIQUID CONTROL HD LONG-LASTING 24 posiada lekką formułę, która nie zatyka porów i nie obciąża skóry. Dzięki temu cera pozostaje
aksamitna w dotyku, ale może również oddychać – podkład okrywa twarz niczym druga skóra. 

 Innowacyjny podkład od marki Eveline charakteryzuje się niespotykaną lekkości, która doskonale stapia się z cerą, podkreśla jej piękno i
minimalizuje niedoskonałości. Podkład utrzymuje się na skórze nawet do 24 godzin i zapewnia średnie krycie.

  • Doskonale lekka formuła, która nie zatyka porów i nie obciąża nadmiernie skóry.
  • Podkład sprawia, że twarz wygląda nieskazitelnie, a wszelkie niedoskonałości zostają ukryte.
  • Kosmetyk został zamknięty w luksusowym opakowaniu – grube matowe szkło ochrania przed działaniem promieni słonecznych.
  • Dropper ułatwia aplikację i zapewnia jeszcze lepsze pokrycie skóry.

  LONG-LASTING 24 PODKŁAD to produkt, który powinien znaleźć się w kosmetyczce każdej kobiety dbającej o własny wygląd. Podkład
powstał z myślą o kobietach, które kochają kosmetyki wysokiej jakości o wydłużonej trwałości.
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