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GEL K? M?T
mã màu ?en PRO820
Công th?c ??c bi?t gel c?a nó cho phép t?o ra m?t t?t và nh?y c?m cho m?t hi?u ?ng kh?a
thân ' là m?t b?t ng? ?áng chú ý và r?t m?nh m? cho m?t "th?i trang".
s?c: màu ?en.
CH?T N?N, M?I M?T
Mã s? PRO711
Trang ?i?m c? b?n dành cho vùng m?t. T?ng c??ng b?ng v?n b?n và gi? m?t m?t make-up.
S?N LÓT TRANG ?I?M
Mã s? PRO707
mattifyng make-up base
Cho t?t c? các lo?i da. T?o ?i?u ki?n cho các ?ng d?ng c?a n?n t?ng. ??c nó m?t cách
nhanh chóng h?p th? 'gi?m t?a sáng và chu?n cho làn da ?? l?a' cho nó m?t m?n và m??t
mà. Trang ?i?m ???c hoàn h?o cho m?t th?i gian dài.
FIXER PHUN
Mã s? PRO522
Không th? thi?u trong vi?c gi? gìn các make-up. T?o ra m?t b? phim b?o v? ?? làm cho
trang ?i?m hoàn h?o trong su?t c? ngày. Th?c t? s? d?ng nh? bình x?t phun.
V?NH VI?N MÔI KEM
Son môi lâu dài trong kem
M?t k?t c?u ??c bi?t m?m m?i k?t h?p trang ph?c m?t màu 'mãnh li?t' ??c.
TÌNH YÊU NÓ B?I VÌ:
• Tuy?t v?i grip
• kh? n?ng ch?u n??c
• không chuy?n
• nhanh chóng làm khô
• màu s?n có hi?u l?c
• cung c?p cho m?t liên l?c m?m
• ??m b?o lâu dài trong vài gi?
TOP COAT
??nh hình bóng cho Son môi trong kem
Ch?t làm m?m. Nó s? cho m?t k?t thúc t??i sáng và phát sáng.
Song ca cho 3 k?t qu?:
• ??c Son môi l?ng có hi?u l?c ' v?i v?nh vi?n môi kem
• bóng trong su?t có hi?u l?c ' v?i TOP COAT
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• hi?u ?ng bóng và quy?n r? ' khi k?t h?p v?i nhau.
LASH EXTENDER-?? kéo dài và dày lên lông mi v?i các s?i t? nhiên
• LASH EXTENDER-mã s? PRO650
Cho m?t lông mi gi? hàng ngày có hi?u l?c. Kéo dài và dày mi v?i các s?i t? nhiên. ?ng
d?ng: áp d?ng m?t áo mascara kem ' lây lan LASH EXTENDER mascara n?a. L?p l?i cho
k?t qu? rõ ràng nh?t.
• MASCARA LASH EXTENDER-mã s? PRO571
Lý t??ng cho vi?c áp d?ng mascara s?i t? nhiên.
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