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Masterpiece Nude Palette paletka cieni do powiek 01
Cappuccino Nudes 6.5g
 

Cena: 50,90 PLN

Opis słownikowy

Forma podania prasowany

Gramatura g

Ilość paleta

Kolor 01 Cappuccino Nudes

Pojemność 6.5

Producent Max Factor

Słońce nie

Wodoodporne nie

Opis produktu
 

Paletka cieni do powiek Max Factor Masterpiece Nude Palettes nr 01 - Capuccino Nudes to zestaw 8 cieni w kolorach nude. W jej skład
wchodzą zarówno matowe, jak i świetliste cienie, które są trwałe i łatwo się blendują, przez co z powodzeniem wykonasz makijaż „smoky
eyes”. Paletka cieni do powiek Max Factor Masterpiece Nude Palettes to wyjątkowa, uniwersalna kompozycja mocno
napigmentowanych cieni podkreślających oczy. Zawiera osiem idealnie dobranych odcieni, niezbędnych do wykonania olśniewającego
makijażu oczu w kolorach nude.

  Idealna kompozycja trwałych cieni do powiek (od tonów jasnych po ciemne) umożliwia zaznaczenie konturu oka w nieskończonej
liczbie kombinacji – od dziennego stylu „nude” aż po subtelny efekt „smokey eyes”. Formuła uzyskana dzięki technologii wypiekania
zawiera więcej pigmentów, co pozwala uzyskać bogatszy i intensywniejszy kolor.

  Paleta zawiera aksamitne, lekkie cienie do powiek, które można nakładać warstwowo, o różnorodnej konsystencji: matowe, satynowe i
brokatowe. Wszystkie cienie łatwo się blendują, zapewniając niezwykły efekt. Wybierz spośród dwóch paletek tę, która najlepiej
odpowiada kolorytowi Twojej cery.

  Wskazówki wizażysty: W celu uzyskania doskonałej precyzji i delikatnego efektu używaj dołączonego do paletki aplikatora o dwóch
końcówkach.

  • Niezliczone możliwości łączenia efektów – od jasnego do głębokiego, neutralnego odcienia
  • 8 cieni w kolorach nude na potrzeby zarówno naturalnego makijażu, jak i delikatnego efektu „smokey eyes”
  • Wypiekane cienie do powiek są mocno napigmentowane i mają bardziej intensywne kolory
  • Gładkie konsystencje, które łatwo się blendują – matowa, satynowa i brokatowa
  • Dwustronny aplikator umożliwia łatwe łączenie cieni i ich precyzyjne nakładanie
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