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QUITE SIMPLY 

Made in Italy 



 



  

Milan 

Naples 

Rome 

Florence 



  

 

 

 

  

 



 

Collection 

FALL-WINTER 



 



  

 

 

 

 

STAR PRODUCT 

 



  

HIGHLIGHTER 

PURE PEARL 

 

  Π.Λ.Τ  € 30,25 



  

EYE PRIMER 

CONCEALER 

3  IN  1 

 



  

  

 

Ένα ακόμη multitasking προϊόν που συνδυάζει δύο προϊόντα 

σε ένα – concealer και eye primer  με εξαιρετικά ελαφριά και 

κρεμώδη υφή.  

Καλύπτει, διορθώνει τις ατέλειες και τις δυσχρωμίες της 

επιδερμίδας και χαρίζει φωτεινότητα, για ξεκούραστη και 

λαμπερή όψη στην περιοχή των ματιών.  

Διατίθεται σε τρεις μοναδικές αποχρώσεις εμπνευσμένες από 

την Φλωρεντία: Light (Palazzo Pitti), Medium(Lungarno), Dark 

(Santa Maria Novella). 

Χάρη στη σύνθεσή του με  ενεργά συστατικά, μειώνει αισθητά 

τους μαύρους κύκλους και τα οιδήματα σταδιακά, όσο το 

χρησιμοποιείτε. 

To primer προσφέρει σταθερότητα και διάρκεια στο μακιγιάζ.  

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση σκιάς ματιών για 

να δημιουργήσει τον απαραίτητο καμβά για έντονο και 

λαμπερό χρώμα αλλά και μόνο του για φωτεινότητα στην 

περιοχή των ματιών. 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Π.Λ.Τ € 30,25 

1 – Light Palazzo Pitti 2 –Medium Lungarno 3 – Dark  Santa Maria Novella 



  

 

Πλούσιο και σταθερό χρώμα για αναλλοίωτο 

αποτέλεσμα! Το Μιλάνο είναι η πόλη που κρύβεται 

πίσω από τις τρεις μοναδικές αποχρώσεις του best 

seller Silk-Effect eye-shadow matte. Διατίθεται σε 

τρεις αποχρώσεις: Matte powder (San Babila), 

Matte cognac (Via Manzo) και Brown Matte(Piazza 

Duomo) για φωτεινό ματ φινίρισμα, εξαιρετική 

απόδοση χρώματος και μεγάλης διάρκειας 

αποτέλεσμα.  

 

 

 

   

 

 

 

 

Matte 



  

EYE SHADOW  

SILK EFFECT  

79 – Powder Matte 

San Babila 
80 – Cognac Matte 

Via Manzoni 
81 –Brown Matte 

     Piazza Duomo 

Π.Λ.Τ € 19,55 



  

EYE SHADOW  

SILK EFFECT  



  

Pearl 

   

 

    

 

  

 

  

 

Μία μαγική σκιά πλούσια με φωτεινές 

μικροπέρλες, αναδεικνύει τα μάτια με μια 

όμορφη και αστραφτερή λάμψη χωρίς να 

απελευθερώνει χρώμα.  

Εφαρμόζεται  τόσο με στεγνό όσο και με υγρό 

πινελάκι, για να χαρίσει πιο διακριτική ή πιο 

έντονη λάμψη ή ως top coat πάνω από 

οποιαδήποτε σκιά ματιών δημιουργώντας ένα 

εφέ πέρλας που αντανακλά το φως.  

 

 

82- Pearl Via Montenapoleone 

                Π.Λ.Τ  19,55 

 



  

 

 

  

  

  

  

 

  

 

  

 

GLITTER  

Η τάση που συνεχίζει να κυριαρχεί στον χώρο 

της ομορφιάς, είναι το μακιγιάζ που δανείζεται 

tips, τεχνικές και μυστικά από τα επαγγελματικά 

προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τους 

make-up artists. 

To νέο eyes-professional eye pencil glitter, 

χαρίζει έντονο, πλούσιο και μακράς διάρκειας 

χρώμα όπως ένα eyeliner και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ως σκιά ματιών αν 

αναμιχθεί απαλά με το ειδικό απλικατέρ. 

Η καινοτομία του; Η άκρη του μολυβιού 

απελευθερώνει ένα λαμπερό αποτέλεσμα. 

Διατίθεται σε δύο αποχρώσεις: Black Glitter 

(Navigli) και Graphite Glitter (Brera).  

 



  

Long-lasting, Blendable,  

with Applicator 

 

 

  

METALLIC EFFECT 

EYE PENCIL  

PROFESSIONAL 

Ένα επαγγελματικό μολύβι για αψεγάδιαστο eye 

make-up με μεταλλικό φινίρισμα. 

Διατίθεται σε μεταλλική καφέ απόχρωση (Isola). 

Ενισχυμένο με φωτεινές metallic pearls, εξαιρετικά 

απαλό, αναμιγνύεται εύκολα και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως eyeliner ή να αναμιχθεί απαλά 

πάνω στο καπάκι του ματιού ως σκιά ματιών 

χρησιμοποιώντας το ειδικό απλικατέρ. 

 

Π.Λ.Τ € 22,70 

20 - Black Glitter 

Navigli 

21 – Graphite 

Glitter Brera 



  

 

 

 

 

 

Αποκτήστε τα πιο εντυπωσιακά lip looks με ένα πολύτιμο 

κραγιόν. 

Με μια συσκευασία αριστούργημα, διατίθεται σε τρεις 

νέες αποχρώσεις, εμπνευσμένες από την ιταλική 

πρωτεύουσα, όλες 100% ματ, όπως υπαγορεύουν οι 

τρέχουσες τάσεις: matte antique rose (Piazza di Spagna), 

matte nude (Via Veneto) and matte black red (Trinità dei 

Monti). 

Διαθέτει πλούσια, βελούδινη και εξαιρετικά άνετη υφή, 

έντονο χρώμα και ενυδατική προστατευτική και 

αναζωογονητική σύνθεση που αφήνει τα χείλη απαλά 

και νεανικά. 

 



 

ART DESIGN 

SENSUAL MATTE 

LIPSTICK 

7 – Nude Matte  

Via Veneto 
8– Old Rose Matte  

Piazza di Spagna 
 9- Black Red Matte 

Trinita Dei Monti 

Π.Λ.Τ € 29,00 



  

 

 

Glitter Mania 

It’s all about glitter! Το NAIL LACQUER-LINER 2 in 1 

είναι ένα καινοτόμο βερνίκι νυχιών με εξαιρετικής 

ακρίβειας λεπτό πινελάκι ειδικά σχεδιασμένο να 

καλύπτει τα νύχια με ένα λαμπερό φινίρισμα από την 

πρώτη  εφαρμογή .  

Χρησιμοποιήστε το μόνο του ή πάνω από χρώμα για 

ένα μανικιούρ που είναι πάντα μοναδικό και δεν 

περνάει απαρατήρητο! 

Διατίθεται σε δύο αποχρώσεις Silver (Via Chiaia) και 

Black (Vomero).  

 

 

 

 

 

1 – Silver Via Chiaia 2 –Black Vomero 

Π.Λ.Τ € 8,80 



  

ΙΝ 1 

LINER 

LACQUER 



              Η COLLISTAR ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

 

Η Collistar στηρίζει την έρευνα στον κλάδο των ιταλικών καλλυντικών μέσω της συνεργασίας της 

με το διάσημο Πανεπιστήμιο της Σιένα. Χρηματοδοτεί μια μελέτη για τα εγγενή φυτικά παράγωγα 

που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά, διευρύνοντας έτσι τη γνώση σχετικά με τα φυτά της Ιταλίας 

και τα βασικά δραστικά συστατικά τους.  

 

Tα προϊόντα Collistar διατίθενται στα καταστήματα καλλυντικών  Beautycom  και στο 

www.beautycom.gr 

#collezionemadeinitaly  

#truccocollistar  

#collistarmakeup  

#collistarlovers #collistar 

@collistarbeauty 

 

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος 

Distribrands, Λεωφόρος Λαυρίου 83-85 

Γλυκά Νερά, Ελλάδα 

 

Επικοινωνία 210-8067190, info@distribrands.gr 

 

PR Agency 

CONCEPT Communication Strategies  

Γιώτα Χουλιαρά,  

yhouliara@conceptcom.gr 

Αντιγόνη Φιλιππίδου,  

afilippidou@conceptcom.gr 

Ερμίσα Γκοτζάι,  

egoxhaj@conceptcom.gr 

T: 2108021252 / W: conceptcom.gr  
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