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Palety kolorystyczne

Uwaga!
Doskonały pomysł  

na gwiazdkowy prezent!

Niestety, znowu kończy się lato. Aby poprawić sobie humor w czasie zbliżających się chłodnych i szarych, jesien-
nych dni, najlepiej zrobić sobie modny makijaż, włożyć wystrzałową kreację i oczarować wszystkich swoim wy-
glądem. Mamy wokół siebie dużo bliskich nam kobiet i każda z nich chciałaby wyglądać wyjątkowo i atrak-
cyjnie. Nadchodzi czas wielu okazji do obdarowywania naszych ukochanych mam, żon, przyjaciółek, córek…  
A co innego można podarować kobiecie, jak nie Sonya Colour Collection, która została stworzona po to, byś wyglą-
dała równie pięknie, jak się czujesz. Chciałabym zaprezentować Państwu oraz pomóc w odpowiednim wyborze palety 
Sonya, które fantastycznie sprzedają się przed Bożym Narodzeniem, w okresie balów karnawałowych oraz przy wielu 
innych okazjach, kiedy każda kobieta chce wyglądać olśniewająco. Zdradzę Wam, jak dzięki Sonya osiągniecie tak 
oszałamiający efekt. 

Palety Sonya Colour Collection to wyjątkowa kolekcja kosmetyków ko-
lorowych na bazie Aloe Vera oraz innych naturalnych składników, takich 
jak wyciągi z roślin morskich, antyutleniacze, rumianek, olejek awokado 
oraz witaminy A i E, które upiększają, wygładzają i nawilżają Twoją skó-
rę. Możemy zaliczyć je do kosmetyków mineralnych i witaminowych. 
Makijaż wykonany tymi kosmetykami dzięki wysokiej mikronizacji  
i zawartości aminokwasów utrzymuje się na naszej twarzy cały dzień.  
Są to kosmetyki dla kobiet w każdym wieku, począwszy od nastolatek po 
kobiety dojrzałe. Zachwycają swoją bogatą gamą kolorystyczną w macie 
i perle. Każda paleta zawiera odcień delikatny, średnio wyrazisty i głę-
boki cieni do powiek, dzięki czemu można stworzyć make-up na każdą 
okazję. 
Palety Sonya to siedem zestawów kolorystycznych – pięć z nich na 
każdą okazję do makijażu dziennego oraz dwa dodające pięk-
na do makijażu wieczorowego. Który z nich wybrać dla siebie lub ko-
goś bliskiego? Pomoże nam krótki instruktaż doboru kolorystycznego. 
Aby dobrać odpowiednie kolory, musimy poznać upodobania kobiety, 
jak również zwrócić uwagę na pewne szczegóły i typy urody. Bierzemy 
przede wszystkim pod uwagę, czy dana osoba maluje sobie oczy czy też 
mocniej podkreśla usta; czy woli kolory ciepłe, zimne, intensywne czy 
pastelowe. Kobiety uczące się dopiero sztuki makijażu będą wolały ko-
lory delikatniejsze.
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