CASHMERE SECRET
Záruka perfektního vzhledu nalíčeného obličeje!

CASHMERE SECRET Vyhlazující báze
pro všechny typy pleti bez věkového omezení
Mikromřížka prostorových silikonů 3D perfektně kryje nedostatky pleti
a jemně vyrovnává vrásky. Díky ní je pleť kašmírově hladká, ideálně
měkká na dotek.
Báze navrací obličejovým rysům požadovanou lehkost. Zaručuje
matující efekt až po dobu 12 hodin, dokonce i po předchozím použití
mastného krému. Prodlužuje trvanlivost líčení, umožňuje pokožce lépe
dýchat a nezpůsobuje její podráždění. Po nanesení se make-up roztírá
rovnoměrně a bez lepení. Neobsahuje barviva.
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Použití: Kašmírovou bázi používejte na očištěnou pleť a po nanesení
vhodného pečujícího krému. Báze je vhodná k použití i bez líčení.
V obou případech zaručuje Cashmere Secret stejný výsledek: kašmírově
hladkou, měkkou a matnou pleť.
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RADA VIZÁŽISTY: U mastné pleti se potvrzuje zásada "méně je více".
Nenanášejte více báze jako samostatnou vrstvu, ale namíchejte si ho na
dlani s fluidním make-upem nebo krémem. Takováto aplikace preparátu
prodlouží dobu, po kterou pleť zůstává ideálně matná.
Objednací kód: 31006
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Objem: 30 ml
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CASHMERE SECRET GLAM Vyhlazující rozjasňující báze

pro všechny typy pleti bez věkového omezení
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Mikromřížka prostorových silikonů 3D perfektně kryje nedostatky pleti
a jemně vyrovnává vrásky. Díky ní je pleť kašmírově hladká, ideálně
měkká na dotek.

Rozjasňující mikropigmenty odrážející světlo jemně oživují unavenou
a matnou pleť a maskují příznaky únavy. Navíc báze usnadňuje
rovnoměrné nanesení make-upu, váže částice obsažené v líčidlech a tak
prodlužuje trvanlivost líčení.
Použití: Kašmírovou bázi používejte na očištěnou pleť a po nanesení
vhodného pečujícího krému. Báze je vhodná k použití i bez líčení.
RADA VIZÁŽISTY: Pro rychlé zakrytí známek únavy a stresu naneste
dodatečně na make-up na vybrané partie: na skráně, lícní kosti a pod oči
nepatrné množství rozjasňující báze.
Objem: 30 ml
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