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Stay Matte Powder puder prasowany 009 Amber 14g
 

Cena: 13,76 PLN

Opis słownikowy

Brązujący nie

Działanie matujące, wygładzające

Forma podania prasowany

Gramatura g

Kolor 009 Amber

Pojemność 14

Producent Rimmel

Rozświetlający nie

Stopień krycia lekkie

Słońce nie

Opis produktu
 

Pożegnaj świecącą się cerę z matującym pudrem do twarzy Rimmel Stay Matte uznanym za puder nr 1 w Polsce**. Puder prasowany w
odcieniu Amber z matowym kryciem pochłania nadmiar sebum i zmniejsza widoczność większych porów, pozostawiając skórę idealnie
gładką, zmatowioną i naturalnie piękną. Puder matujący Rimmel Stay Matte jest testowany dermatologicznie i odpowiedni dla każdego
rodzaju skóry. Posiada gładką, niesypką konsystencję, dzięki czemu nie osypuje się przy nakładaniu i na długo pozostaje na miejscu.
Puder do twarzy Rimmel Stay Matte doskonale utrwala korektor, podkład i bazę pod makijaż bez konieczności zmieniania odcienia. Nie
warzy się i nadaje skórze lekkie, naturalne wykończenie. Matujący puder do twarzy Rimmel Stay Matte to niezbędny produkt w Twojej
torebce. Miej go zawsze przy sobie, aby uniknąć świecącej się skóry. Aby utrwalić podkład i zmatowić cerę, użyj pędzla, nałóż nim na
twarz niewielką ilość kosmetyku i rozprowadź na skórze. W ciągu dnia używaj go do zmatowienia cery i nakładaj za pomocą gąbeczki.
Nic nie sprawdzi się lepiej do utrwalenia podkładu niż matujący puder do twarzy Rimmel Stay Matte. Wypróbuj raz, a już nigdy nie
będziesz chciała wyjść bez niego z domu.

• Matowa cera nawet do 6 godzin
• Usuwa zaczerwienienia
• Testowany dermatologicznie
• Odpowiedni do każdego rodzaju skóry

*Producent COTY za Nielsen – Marka Rimmel Stay Matte jest nr 1 w segmencie pudrów do twarzy w kategorii kosmetyków kolorowych
na rynku Cała Polska z Dyskontami ( suma rynków: hipermarkety, supermarkety bez dyskontów, Dyskonty, sklepy chemiczne, sklepy
spożywcze, kioski, stacje benzynowe), sprzedaż wartościowa, IX 2018 – VIII 2019.
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