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Szukasz sprawdzonych kosmetyków do stosowania na co dzień? Już nie musisz. Nazwa marki 

ma w ofercie wszystko, czego potrzebujesz – od podkładów przez produkty do malowania 

oczu po błyszczyki i szminki. Dzięki nim wykonasz makijaż trwały i efektowny. Przekonaj się, 

na które kosmetyki warto zwrócić uwagę. 

Seria podkładów nazwa serii produktowej z pompką 

Podkład to baza makijażu. Kosmetyk dobrej jakości sprawi, że makijaż utrzyma się przez cały 

dzień, a potem – lekko poprawiony – przetrwa szaloną noc na imprezie. W serii nazwy serii 

produktowej i marki znajdziesz podkłady, które można stosować przy niemal każdej cerze: 

normalnej, mieszanej, tłustej, problematycznej. Jeśli masz kłopot z rozszerzonymi porami lub 

świecącą się skórą, nic straconego – podkład nazwa serii produktowej Ci pomoże. 

Podkłady nazwa marki doskonale kryją i pozostawiają matowe wykończenie. Co przez to 

osiągasz? Przede wszystkim doskonałe optyczne wygładzenie skóry. W kosmetyku znajdują 

się lotne silikony. Dzięki nim oraz z uwagi na obecność pompki w buteleczce podkład jest 

łatwy w dozowaniu i rozprowadzaniu. Utrwalenie trwa nie dłużej niż 60 sekund. 

IDEALNY PODKŁAD NA LATO 

Dodatkowa korzyść stosowania podkładów nazwa serii produktowej wynika z faktu, że 

wyposażono je w filtr słoneczny. Możesz używać ich nawet w lecie, nie stosując innych 

filtrów. Podkład ochroni Twoją twarz i szyję przed szkodliwym działaniem promieniu UV. 

Witaminy A oraz E obecne w składzie wygładzą i odprężą skórę. 

Nazwa serii produktowej – puder prasowany 

Kolejnym krokiem po użyciu podkładu jest zastosowanie pudru. W kolekcji nazwa marki 

znajdziesz również ten kosmetyk. Podobnie do podkładów z linii nazwa serii produktowej, 

jest niezwykle trwały – zachowuje właściwości nawet do 16 godzin od aplikacji. Idealnie kryje 

i dopasowuje się do koloru Twojej skóry. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnej 

technologii Softlex. 

Puder nazwy serii produktowej i marki zapewnia matowość cery. Wykańcza ją w sposób 

aksamitny. Sprzyja bezinwazyjnemu maskowaniu niedoskonałości. Nie powoduje uczucia 

ciężkości na twarzy. 

Nazwa serii produktowej dla miłośniczek słodkich 

pocałunków 

Asortyment nazwa marki obejmuje szereg rodzajów błyszczyków i pomadek do ust. Warto 

zwrócić uwagę zwłaszcza na nazwa serii produktowej. Błyszczyki nakłada się szybko i łatwo. 

Zapewniają przepiękny efekt połysku. Rozświetlają wargi, co wpływa na optyczne 

powiększenie. Drobinki odbijające światło migoczą, zwracając uwagę na Twoje usta. 
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Błyszczyki nazwa serii produktowej nadają się do samodzielnego ozdabiania ust, ale także 

akcentowana koloru wcześniej nałożonej szminki. Przedłużają jej trwałość. Zawierają 

witaminy i olejek aloesowy, co sprawia, że dodatkowo pielęgnują usta. 

Balsam do ust z efektem matującym: nazwa serii 

produktowej 

Przeciwieństwem rozświetlających błyszczyków nazwa marki są matujące balsamy do ust z 

serii nazwa serii produktowej. Odznaczają się miękkością, a ich końcówka dopasowuje się do 

kształtu warg. Dzięki temu aplikacja jest łatwa i szybka – nie wymaga wspomagania się 

lusterkiem. Balsamy odznaczają się nawilżająco-odżywczą recepturą. 

W serii występuje aż dziesięć kolorów, więc bez trudu dobierzesz właściwy balsam do 

stylizacji. Przykładowo nazwa produktu to odcień, który zastąpi Ci klasyczną czerwoną 

szminkę. Świetnie sprawdzi się podczas wyjątkowych okazji. Zestaw go z małą czarną i 

wysokimi obcasami, a oczarujesz każdego! 


