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Matt Long-Lasting Eye Shadow matowy cień do powiek 044
Grey Go-Away Lourie 2.4g
 

Cena: 78,12 PLN

Opis słownikowy

Forma podania prasowany

Gramatura g

Ilość pojedyńcze

Kolor 044 Grey Go-Away Lourie

Pojemność 2.4

Producent Rouge Bunny Rouge

Słońce nie

Opis produktu
 

DŁUGOTRWAŁE MATOWE CIENIE DO POWIEK

  Odkryj wyjątkowe cienie do powiek, zadziwiająco lekkie, kremowe, o niespotykanej trwałości. Dzięki specjalnej formule są głęboko
matujące i utrzymują się na powiekach jak druga skóra. O wyjątkowo wysokiej przyczepności, nie kruszą się i nie obsypią, a zawarte w
nich flawanoidy uzyskane z kwiatu pomarańczy poprawią mikro cyrkulację krwi na powiekach. Nasz matowy pył pozostanie na
powiekach przez 8 godzin nie blednąc, wyglądając idealnie i świeżo przez cały dzień.

Właściwości: długotrwałe, lekkie, matowe
Krycie: intensywne

  Główne zalety użytkowania:
  • Długotrwały matowy kolor, nawet przez 8 godzin
  • Bardzo lekka delikatnie kremowa struktura
  • Kolor nie zanika, nie osypuje się
  • Nie obciąża powiek, jest ledwo wyczuwalny
  • Łatwa i przyjemna aplikacja
  • O pielęgnujących właściwościach

  Składniki aktywne:
  Flawonoidy (z pomarańczy): poprawiają mikro cyrkulację krwi na powiekach, posiadają właściwości rozświetlające oraz chronią przed
wolnymi rodnikami.

Sposób użycia:
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Stwórz swój własny, wyjątkowy makijaż, posługując się jednym z kilku odcieni LONG-LASTING MATT EYE SHADOW. Nałóż cień na
powieki jednym z naszych PĘDZLI DO CIENI (#003, #005 i #011), aby uzyskać oczekiwany efekt. Jeśli marzysz o bardziej intensywnym
kolorze, aplikuj LONG-LASTING EYE SHADOW zwilżonym wodą pędzelkiem. Sięgnij po ciemniejszy lub kontrastujący cień i nakładaj go
na mokro za pomocą PĘDZLA DO GRUBSZEJ LINI EYELINERA #008 jako eyeliner bezpośrednio na skórę albo na naszą kredkę do oczu 
EYE KHOL, aby rozświetlić swoje powieki miriadą kolorów. Jeżeli chcesz namalować odporną na ścieranie kreskę, sięgnij po AQUA
PRIMER, zmieszaj go z cieniem w ulubionym kolorze i pomaluj powiekę, posługując się PĘDZLEM DO GRUBSZEJ LINI EYELINERA
#008.
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