
 
BRAND SERVICE SIBORENKO PTASZYŃSKI SIERADZKI

SPÓŁK
Chełmska 50/77, Warszawa

669304080
 
 

Magnitude Mascara tusz do rzęs 076 Titanian 9ml
 

Cena: 69,72 PLN

Opis słownikowy

Do oczu
wrażliwych

tak

Efekt sztucznych
rzęs

tak

Gramatura ml

Kolor 076 Titanian

Podkręcająca tak

Pogrubiająca tak

Pojemność 9

Producent Rouge Bunny Rouge

Słońce nie

Wydłużająca tak

Opis produktu
 

ZNACZĄCO PODKREŚLAJĄCY TUSZ DO RZĘS

  • Właściwości: pogrubiające, podkręcające i wydłużające rzęsy
  • Stopień krycia: intensywny
  • Nadaje się dla osób o wrażliwych oczach

  Szybko poczujesz się tak, jakbyś odkryła supermagiczny specyfik, bowiem ten tusz znakomicie rozdziela, wydłuża i podkręca rzęsy,
nadając im gładki, lśniący kolor. Wykonana ze specjalnego włosia szczoteczka sprawia, że rzęsy zyskują wyjątkową objętość, a
jedwabisty tusz dodaje im oszałamiającej sprężystości i naturalności. Prosta w aplikacji jest również łatwa do zmycia. Teraz możesz w
nieskończoność trzepotać wspaniale podkreślonymi firankami rzęs, budząc we wszystkich podziw, pożądanie i zazdrość. Tusz
błyskawicznie zagęszcza optycznie rzęsy.
  Znacząco podkreślający tusz do rzęs to produkt bezalkoholowy i bezzapachowy, nadający się dla osób o wrażliwych oczach.

  Główne zalety użytkowania:
  • Idealnie pokrywa każdą rzęsę nadając im gładki i lśniący kolor
  • Znakomicie rozdziela, wydłuża, podkręca oraz optycznie zagęszcza rzęsy
  • Jedwabista struktura nadaje sprężystości i naturalności
  • Prosty w aplikacji i zmywaniu
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  • Nie skleja się ani nie kruszy
  • Bezalkoholowy, bezzapachowy optymalny się dla osób o wrażliwych oczach

  Składniki aktywne:
  • Wosk parafinowy: nadaje elastyczności.
  • Wosk karnauba: zwiększa objętość.
  • Wosk pszczeli: nadaje wyjątkowy połysk.
  • Substancje błonotwórcze: sprawiają, że maskara długo utrzymuje się na rzęsach.
  • Proteiny jedwabne: regenerują i znakomicie nabłyszczają włoski.

Sposób użycia: Maluj i podkręcaj rzęsy, przesuwając po nich szczoteczkę zygzakowatym ruchem od nasady aż po końce. Aby uzyskać
jak największą objętość rzęs, nakładaj tusz warstwami. Końcówką szczoteczki pomaluj włoski w zewnętrznych kącikach oczu.
  Unikaj zbędnego wsuwania i wysuwania szczoteczki z opakowania, żeby nie wysuszać niepotrzebnie tuszu.
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