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PHITOMAKE-UP

GEL EYELINER
código preto PRO820
Sua fórmula gel especial permite para criar tanto uma multa e sensível para um efeito
nude ' que uma súbita perceptível e muito forte para uma "moda".
tons: preto.
OLHOS DE CARTILHAS
código PRO711
Maquiagem base dedicada à área dos olhos. Melhora a escrita e segurando um olhos
maquiagem.
PRIMER DE MAQUIAGEM
código PRO707
base de maquiagem mattifyng
Para todos os tipos de pele. Facilita a aplicação da Fundação. Leia rapidamente absorveu
'reduz o brilho e prepara a pele para enganar' dando-lhe um suave e aveludado.
Maquiagem fica impecável por muito tempo.
SPRAY FIXADOR
código PRO522
Indispensável para manter a maquiagem. Cria uma película protetora para fazer make-up
impecável durante todo o dia. Prático de usar graças ao seu nebulizador aerossol.
CREME LABIAL PERMANENTE
batom de longa duração em creme
Uma extraordinária textura macia que combina um opaco 'intenso' de cor uniforme.
ADORO PORQUE:
• excelente aderência
• resistência de água
• Não há transferência
• rápida secagem
• efeito de tinta de cor
• Dá um toque macio
• garante duração durante várias horas
REVESTIMENTO SUPERIOR
lustrosa fixante para batom em creme
Emoliente. Dá um acabamento brilhante e luminoso.
Um dueto para 3 resultados:
• efeito de batom líquido opaco ' com permanente LIP CREAM
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• efeito de brilho transparente ' com TOP COAT
• efeito brilhante e sedutor ' quando combinadas em conjunto.
LASH EXTENDER-para alongar e engrossar os cílios com fibras naturais
• LASH EXTENDER-código PRO650
Para uma diária efeito Cilios. Alonga e engrossa os cílios com fibras naturais. aplicação:
aplique uma camada de rímel cremoso ' espalhar o rímel LASH EXTENDER novamente.
Repita para um resultado mais óbvio.
• RÍMEL LASH EXTENDER-código PRO571
Ideal para aplicação de fibras naturais de rímel.
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