Nowości flawless by Sonya

flawless
Jeszcze więcej sposobów na nienaganny makijaż!

CREAM TO POWDER
FOUNDATION

377 | Porcelain

378 | Rose Beige

PODKŁAD KOMPAKTOWY

DLACZEGO GO POKOCHASZ
Dziewięć naszych klasycznych, bestsellerowych odcieni w nowej,
innowacyjnej recepturze zainspirowanej aloe vera – gęsta, kremowa
konsystencja przechodzi w jedwabisty puder, nadając skórze miękkość
i naturalny, zdrowy blask.
Aloe vera i ekstrakt z orchidei współtworzą produkt o doskonałej
konsystencji, dzięki której stapia się on ze skórą, nadając cerze
jedwabisty, nieskazitelny wygląd.

379 | Sunset Beige

380 | Golden Sun

381 | Mocha
382 | Raisin
383 | Natural Beige

JAK GO UŻYWAĆ

384 | Vanilla Bisque

Nakładaj Cream to Powder Foundation na oczyszczoną skórę;
lub stosuj na flawless by SonyaTM aloe BB créme.

385 | Sandy

Makijażu dopełni puder flawless by SonyaTM Delicate Finishing
Powder.

CONCEALER DUET
DUET KOREKTORÓW

DLACZEGO GO POKOCHASZ

JAK GO UŻYWAĆ

Doskonale dobrane pary zainspirowanych aloesem odcieni
korektorów, w postaci poręcznych kredek o podwójnych
końcówkach, które świetnie kamuflują niedoskonałości cery.

Nakładaj pod lub na flawless by SonyaTM Cream to
Powder Foundation, aloe BB créme, Delicate Finishing
Powder lub Mineral Makeup, aby dokładnie ukryć
niedoskonałości i podkreślić nieskazitelność cery.

Jedna kredka to dwa odcienie, które, dzięki swojej kremowej
konsystencji, doskonale stapiają się ze skórą i ją matują.
Ten innowacyjny produkt wspaniale współgra z całą kolekcją flawless
by SonyaTM.
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DELICATE FINISHING POWDER
PUDER PRASOWANY

DLACZEGO GO POKOCHASZ
Zainspirowany aloesem Delicate Finishing Powder doskonale utrwala i wieńczy makijaż.
Pomaga skórze uchronić się przed niechcianym świeceniem i jednocześnie nadaje jej gładki,
naturalny i nieskazitelny wygląd.

JAK GO UŻYWAĆ
flawless by SonyaTM Delicate Finishing Powder jest wszechstronny – możesz
nakładać go samodzielnie lub cienką warstwą na aloe BB créme lub
Cream to Powder Foundation.
Jeśli jest taka potrzeba, możesz ponawiać aplikację w ciągu dnia, by poprawić
makijaż.

LENGTHENING & VOLUMIZING

MASCARA

TUSZE DO RZȨS

WYDŁUŻAJĄCY TUSZ DO RZĘS

DLACZEGO GO POKOCHASZ
Nadaj rzęsom nową długość dzięki tuszowi flawless by SonyaTM Lengthening Mascara
o recepturze wzbogaconej aloesem. Twoje spojrzenie będzie olśniewające, dzięki
podkreślonym, długim i gęstym rzęsom, które jednocześnie pozostaną rozdzielone
i zachowają naturalny wygląd.

JAK GO UŻYWAĆ
Przesuwaj szczoteczkę od nasady po końcówki rzęs. Do nienagannego
makijażu dziennego wystarczy jedna warstwa, jeśli natomiast zależy ci na
bardziej wyrazistym, wieczorowym spojrzeniu, dodaj jeszcze jedną warstwę
tuszu.
Po nałożeniu pełnej warstwy tuszu, krótkimi ruchami szczoteczki dołóż tusz
na same końcówki rzęs – będą one wtedy dłuższe i podkręcone.

DODAJĄCY OBJĘTOŚCI TUSZ DO RZĘS

DLACZEGO GO POKOCHASZ
Gęste, grube, olśniewające rzęsy. Nasz inspirowany aloesem tusz
flawless by SonyaTM Volumizing Mascara dodaje rzęsom objętości i podkręca
je, otulając każdą z nich aksamitną warstewką i nadając piękny, zdrowy
i nienaganny wygląd.

JAK GO UŻYWAĆ
Przesuwaj szczoteczkę od nasady po końcówki rzęs. Kiedy szczoteczka
znajduje się u nasady rzęs, przesuń ją ruchem falistym, by objęła wszystkie rzęsy.
Nakładaj kilka warstw tuszu, by twoje rzęsy były spektakularne.
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PRECISION

LIQUID EYELINER
DLACZEGO GO POKOCHASZ
Ten precyzyjny eyeliner o wysokiej zawartości aloesu znakomicie ułatwia
nakładanie na powiekę starannej kreski, a ergonomiczny kształt opakowania
sprawia, że trzyma się go wygodnie i pewnie.
flawless by SonyaTM Precision Liquid Eyeliner od Forever Living jest wyposażony
w super precyzyjną końcówkę, która umożliwia różnorodny makijaż oczu: od
subtelnego do wyrazistego. Elastyczność końcówki gwarantuje kontrolę nad
aplikacją, dzięki czemu kreska jest precyzyjna i równa, a ty możesz dowolnie
kształtować jej grubość. Co więcej, dzięki tej końcówce możesz nakładać eyeliner
bezpośrednio na linię rzęs.
Precision Liquid Eyeliner ma szybkoschnącą recepturę o wysokiej pigmentacji,
która umożliwia gładką, łatwą aplikację dla długotrwałego koloru.
Precision Liquid Eyeliner jest łatwy w użyciu i stanowi doskonały punkt wyjścia
do przeróżnych stylów makijażu. Odkryj ten, który pasuje ci najbardziej!

JAK GO UŻYWAĆ
Pojedyncza linia: dla doskonałego, nienagannego makijażu
codziennego. Podziel linię rzęs na trzy krótsze odcinki. Delikatnie
ustaw końcówkę aplikatora przy wewnętrznym kąciku oka i powoli
prowadź eyeliner wzdłuż linii rzęs kolejno przez trzy wyznaczone
odcinki.
Szybkie pociągniecie: dla dodania makijażowi zadziorności.
Delikatnie ustaw aplikator przy wewnętrznym kąciku oka i powoli
poprowadź linię wzdłuż rzęs; zbliżając się do zewnętrznego kącika
oka zwiększ nacisk, aby uzyskać szerszą kreskę. Na koniec,
czubkiem pędzelka przeciągnij linię poza kącik oka, kierując ją nieco
w górę, dla delikatnej zalotności.
Kocie oko: jako główny akcent wyrazistego makijażu. Zacznij
od poprowadzenia prostej kreski wzdłuż linii rzęs. Stwórz tzw.
skrzydełko, prowadząc kreskę pomocniczą od końca rzęs w górę,
w kierunku końca brwi. Nadaj skrzydełku pożądaną grubość (zacznij
delikatnie, zawsze możesz uzupełnić!). Na koniec, wypełnij skrzydełko.
Ewentualne niedociągnięcia zamaskuj korektorem.

14 													

04/2015

