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PHITOMAKE-UP

GEL CONTUR DE OCHI
cod PRO820 negru
Formula sa special gel permite de a crea atât o amend? ?i sensibil pentru un efect de nud
"care o brusc? notabile ?i foarte puternic pentru o"moda".
nuante: negru.
GRUNDURI OCHII
cod PRO711
Machiaj baza dedicat pentru zona ochilor. Îmbun?t??e?te scris ?i de?ine un make-up ochi.
PRIMER MACHIAJ
cod PRO707
baza de machiaj mattifyng
Pentru toate tipurile de piele. Faciliteaz? aplicarea Funda?iei. Citi a absorbit rapid 'reduce
stralucirea si pregateste pielea pentru a ?mecherie' dându-i o buna si catifelat. Machiaj
r?mâne f?r? cusur pentru o lung? perioad? de timp.
FIXATOR SPRAY
cod PRO522
Indispensabil pentru p?strarea make-up. Creeaza un film protector pentru a face make-up
perfect pe tot parcursul zilei. Practic pentru a utiliza datorit? sale aerosoli nebulizator.
CREMA DE BUZE PERMANENT?
ruj de lunga crem
O textura moale extraordinare care combin? un opac 'intens' de culoare uniform?.
PLACE PENTRU C?:
• aderen?? excelent?
• rezistenta la apa
• nici un transfer
• uscare rapida
• culori vopsea efect
• ofer? o atingere moale
• asigur? durat? pentru câteva ore
TOP COAT
fixativ lucioas? pentru ruj crem
Emolient. Acesta ofer? un finisaj luminos ?i luminos.
Un DUET pentru 3 rezultate:
efect de mat ruj lichid • ' cu PERMANENT LIP CREAM
efect de luciu transparent • ' cu TOP COAT
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• efect lucios si seducator "atunci când sunt combinate împreun?.
LASH EXTENDER-pentru a m?ri ?i de a îngro?a genelor cu fibre naturale
• LASH EXTENDER-cod PRO650
Pentru fiecare zi de efectul de gene false. Lunge?te ?i se ingroasa genele cu fibre
naturale. aplicare: aplica un strat de rimel cremos ' r?spândit mascara LASH EXTENDER
din nou. Repeta?i pentru un rezultat mai evident.
• MASCARA LASH EXTENDER-cod PRO571
Ideal pentru aplicarea rimel fibre naturale.
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