
 
 

MAX FACTOR COLOUR ELIXIR LIP CUSHION:  
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ 2 ΣΕ 1 ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΣΑΣ 

 
ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ  

 
 

 

[30/03/2018] – Αθήνα – Όταν χρειάζεται να βγείτε από το σπίτι σας μέσα σε λίγα λεπτά, 
χαρίστε φροντίδα και ταυτόχρονα υπέροχο χρώμα στα χείλη σας με το νέο Max Factor Colour 
Elixir Lip Cushion. Έχει σχεδιαστεί για όλες τις περιπτώσεις, με συστατικά που τα χείλη σας 
θα αγαπήσουν, εκπληκτικές αποχρώσεις και καινοτόμο απλικατέρ, για να χαρίσει λεία όψη, 
απαλή υφή και θρέψη, προσφέροντας και ένα bonus χρώματος κάθε μέρα. 

Συστατικά έντονης θρέψης που θα αγαπήσουν τα χείλη σας 
 
Με συστατικά που περιποιούνται τα χείλη, μεταξύ των οποίων, ορυκτά έλαια και βιταμίνη Ε, 
το Max Factor Colour Elixir Lip Cushion φροντίζει τα χείλη σας σε ένα εύκολο βήμα. 
 
«Το Max Factor Colour Elixir Lip Cushion παρασκευάζεται με πολυβουτένιο για να προσφέρει 
λάμψη, ορυκτά έλαια και βαζελίνη για να χαρίσει θρέψη και κερί candelilia για εγγυηθεί μια 
εύκολη και ομαλή εφαρμογή. Οι γυναίκες συχνά επικεντρώνονται στην προστασία της 
επιδερμίδας τους, όμως τα χείλη χρειάζονται την ίδια φροντίδα και προσοχή καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου. Το Colour Elixir Lip Cushion είναι ιδανικό για γυναίκες που αναζητούν 
φροντίδα και ταυτόχρονα χρώμα από το ίδιο προϊόν για τα χείλη» προσθέτει ο  
Anke Ginzburg, Director of Scientific Communications στην Coty . 

 



 
 

Ελεγχόμενη εφαρμογή χάρη στο cushion applicator 
 
Μια καινοτομία για τη Max Factor αποτελεί το απαλό απλικατέρ ακριβείας, το οποίο έχει 
σχεδιαστεί με γωνία κλίσης για να γλιστρά πάνω στα χείλη με απόλυτη ευκολία. Παρέχει μια 
απαλή βελούδινη υφή κατευθείαν στα χείλη, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε 
καθρέφτη. Έτσι, το Max Factor Color Elixir Lip Cushion μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε, 
είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στη δουλειά ή σε μια ειδική περίσταση. 
 
Χρώμα που μπορεί να χτιστεί σταδιακά σε ένα προϊόν  
 
Το Max Factor Colour Elixir Lip Cushion συνδυάζει περιποίηση και χρώμα. Η φόρμουλά του 
επιτρέπει το σταδιακό χτίσιμο της έντασης του χρώματος. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ μιας απόχρωσης για μια καθημερινή εμφάνιση ή ενός 
έντονου πλούσιου αποτελέσματος για ειδικές περιπτώσεις. Ανακαλύψτε την ιδανική 
απόχρωση για εσάς από επτά διαθέσιμες αποχρώσεις και χαρίστε μια λαμπερή πινελιά στα 
χείλη σας κάθε φορά που χρειάζονται περιποίηση και φροντίδα. 

 
Η Make-Up Ambassador της Max Factor στην Ελλάδα, Ρούλα Σταματοπούλου, αναφέρει: 
«Φέτος ξεχνάμε τις ματ υφές και επιλέγουμε juicy λαμπερά χείλη.  
Το νέο Lip Cushion χαρίζει 2 σε 1: ενυδάτωση και χρώμα με μία κίνηση.  
Ακριβώς ότι χρειάζομαι όταν είμαι on the go!».  

 
Προϊόντα 
 
Max Factor Colour Elixir Lip Cushion 
 
Max Factor Colour Elixir Cushion Spotlight Sheer 005  

Max Factor Colour Elixir Cushion Starlight Coral 010  

Max Factor Colour Elixir Cushion Nude Glory 015  

Max Factor Colour Elixir Cushion Splendour Chic 020  

Max Factor Colour Elixir Cushion Shine 'In Glam 025  

Max Factor Colour Elixir Cushion Majesty Berry 030  

Max Factor Colour Elixir Cushion Baby Star Coral 035  

To νέo Colour Elixir Lip Cushion (Π.Λ.Τ. 11,40 €)* διατίθεται στα καταστήματα Hondos 
Center, Sephora, Galerie de Beaute, στο attica (Golden Hall) καθώς και σε επιλεγμένα 
σημεία σε όλη την Ελλάδα.  
 
* Η τελική τιμή του προϊόντος είναι στη διακριτική ευχέρεια του τελικού λιανεμπόρου. 
 



 
 

 



 
 

Max Factor  
The Make-up of Make-up Artists 
 
H Max Factor, μία από τις πιο πρωτοποριακές εταιρίες καλλυντικών στον κόσμο, ιδρύθηκε 
στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Max Factor, κοσμετολόγο από την Πολωνία. Ο Max Factor 
υπήρξε ο εφευρέτης του όρου της Χρωματικής Αρμονίας και της Διαγνωστικής στον τύπο 
δέρματος, εξατομικεύοντας το make-up ανάλογα με τον τόνο της επιδερμίδας της κάθε 
γυναίκας, τα χαρακτηριστικά του προσώπου και το χρώμα των μαλλιών της. Παρά το γεγονός 
ότι τα προϊόντα και οι τεχνικές μακιγιάζ του Max Factor κέρδισαν τα βραβεία Academy και 
προσέγγισαν πελάτες από το Χόλυγουντ, η φιλοσοφία του ιδρυτή της Max Factor ήταν ότι 
κάθε γυναίκα μπορεί να είναι λαμπερή εάν έχει στη διάθεσή της τα σωστά εργαλεία και τις 
κατάλληλες τεχνικές του μακιγιάζ. Συνεχίζοντας την κληρονομιά του Max Factor, έχει 
δημιουργηθεί μια κοινότητα make-up artists με επικεφαλής την Pat McGrath, τη 
σπουδαιότερη make-up artist στον κόσμο και Global Creative Design Director της Max Factor. 
Σήμερα, η Max Factor αποτελεί τo make-up των make-up artists με όραμα να προσφέρει τη 
δύναμη σε κάθε γυναίκα να νιώθει λαμπερή, δημιουργώντας το δικό της γοητευτικό στυλ. 
 
Λίγα λόγια  για την Coty Inc 
 
Η Coty αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ομορφιάς στον κόσμο με έσοδα περίπου 
$9 δισεκατομμύρια. Στόχος της εταιρείας είναι η αποθέωση και η απελευθέρωση της 
διαφορετικότητας της ομορφιάς. Η ισχυρή επιχειρηματική της κληρονομιά έχει δημιουργήσει 
ένα εμβληματικό portfolio το οποίο περιλαμβάνει κορυφαία brands ομορφιάς. Η Coty κατέχει 
την πρώτη θέση παγκοσμίως στον τομέα των αρωμάτων, τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στα 
προϊόντα κομμωτηρίου και την τρίτη θέση στα καλλυντικά προϊόντα βαφής μαλλιών. 
Η Coty διαθέτει τρία τμήματα: - το τμήμα Coty Consumer Beauty το οποίο περιλαμβάνει 
προϊόντα Color Cosmetics, βαφής μαλλιών λιανικής και styling, περιποίησης σώματος και 
αρώματα ευρείας, έχοντας στο portfolio της brands όπως Max Factor, Bourjois και Rimmel, 
Koleston, WellaFlex και New Wave – το τμήμα Coty Luxury που επικεντρώνεται σε αρώματα 
επιλεκτικής και προϊόντα περιποίησης επιδερμίδας με brands όπως Calvin Klein, Marc Jacobs, 
Hugo Boss, Gucci και philosophy και – το τμήμα Coty Professional Beauty το οποίο 
επικεντρώνεται σε προϊόντα κομμωτηρίου και επαγγελματικά προϊόντα με brands όπως Wella 
Professionals, Sebastian Professional, OPI και ghd. Η Coty έχει πάνω από 20.000 συνεργάτες 
παγκοσμίως και τα προϊόντα της πωλούνται σε περισσότερες από 150 χώρες. Η Coty και τα 
brands της δεσμεύονται απέναντι στην κοινωνία  και προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τις 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες για την Coty Inc. επισκεφθείτε το:  www.coty.com  
 
 
Για πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε: 
 
 
CONCEPT Communication Strategies I 2108021252  
Γιώτα Χουλιαρά, yhouliara@conceptcom.gr  I  
Ελένα Ιωαννίδου, eioannidou@conceptcom.gr  I 
Αντιγόνη Φιλιππίδου, afilippidou@conceptcom.gr  I  
Ερμίσα Γκοτζάι, egoxhaj@conceptcom.gr I 
 
Για περισσότερες ανακοινώσεις και νέα της Max Factor, ακολουθήστε μας στο 
Facebook:@MaxFactorGreece και στο Instagram: Max Factor: @maxfactor 
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