ZKRÁŠLENÍ

Celý den trávíte v zaměstnání, poté vymýšlíte, co dětem přinese
Ježíšek, a po večerech pečete cukroví. Je tedy dost možné, že
v předvánočním shonu nevypadáte dle vašich představ . A proto
jsme pro vás připravili pět expresních triků, jak během chvíle
vypadat opět k světu.

do 5-ti minut

GOSH COPENHAGEN,
suchý šampón
150 ml
229,- Kč

Batiste šampon,
suchý Rose Gold
200 ml
99,- Kč
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got2b,
šampon suchý
200 ml
109,- Kč
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Zplihlé vlasy – Ztratily vaše vlasy objem? Nejlepším
pomocníkem je suchý šampon. Stačí lehce přestříkat kořínky
a promasírovat je. Vlasy získají okamžitě na objemu.
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Lancôme ,
Blush Subtil Cushion
- odstín 032
1 130,- Kč

Alverde, tvářenka,
1 ks, více odstínů
129,- Kč

Alverde pudrový make-up,
1 ks, více odstínů
,- Kč
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Beyoncé Rise,
dámská EdP,
30 ml
449,- Kč

Bvlgari,
Goldea The Roman Night,
parfémovaná voda, 30 ml
1 699,- Kč

Balea sprchový gel
Glamorous Night, 250 ml
+ balzám na
rty Rosé Kiss, 4,8 g
+ micerální pleťové
ubrousky, 25 ks
169,- Kč

Zdravé sebevědomí – Ke každé ženě patří parfém. Dodává nám sebevědomí a pomáhá
nám cítit se dobře. Aplikujte parfém na více prokrvená místa, aby voněl intenzivněji
a déle – například na zápěstí nebo šíji.

Červená klasika – Pokud jste ráno na make-up ani
nepomyslela a máte jen pár vteřin na zkrášlení, tak všechny
předchozí kroky přeskočte, vlasy stáhněte do drdolu a naličte
se červenou rtěnkou. Tato malá pomocnice odvede veškerou
pozornost od jakýchkoliv nedostatků.
.

/ ZIMA

Alverde,
Cover&Blend
korektor, 1 ks,
více odstínů
69,90 Kč

Cushion make-up - Cushion make-up je opravdu skvělá
a praktická vychytávka, která by neměla chybět ve vaší
kosmetické taštičce. Hodí se pro všechny typy pleti
a je ideální na dny, kdy se vám nechce moc líčit
i na ty, kdy make-up opravdu potřebujete. Cushion
umí super přirozený, neviditelný efekt a stejně tak dobře
kryje vše, co nechcete světu ukázat. Od zarudnutí
kolem nosu přes tmavé kruhy pod očima
až po pupínky, které se objevily v momentě,
kdy je ale vůbec nečekáte.

Trochu zdraví navíc – Nic váš obličej neosvěží víc, než vydatný spánek nebo
použití tvářenky. O vydatném spánku není většinou před Vánoci řeč, takže je
nutné si k odpočatému vzhledu trošku pomoci. Pořiďte si například krémovou
verzi tvářenky. Výhodou je, že ji můžete nanést pouze prsty a aplikace
netrvá více než pár vteřin.
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Lancôme - Miracle Cushion
1 310,- Kč

GOSH COPENHAGEN,
rtěnka Velvet Touch
Lipstick Matt Edition
- 005 Matt Classic Red
239,- Kč

Alverde,
matná rtěnka,
1 ks, více odstínů
Kč

Změna cen vyhrazena. Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu.

