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Η MAX FACTOR ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ RADIANT LIFT FOUNDATION:  

ΦΥΣΙΚΗ ΛΑΜΨΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ 

 

 
 

[04/10/2018] – [Αθήνα] – Λαμπερή επιδερμίδα ή foundation μεγάλης διάρκειας; Ένα δίλημμα που 

ανήκει στο παρελθόν, χάρη στο νέο  Max Factor Radiant Lift Foundation.  Βιώστε τη δύναμη της 

ενισχυμένης σύνθεσης και της λάμψης που διαρκεί με ένα μόνο προϊόν. Χαρίζοντας κάλυψη μακράς 

διάρκειας, η πολυτελής σύνθεσή του είναι ενισχυμένη με υαλουρονικό οξύ και ειδικά σχεδιασμένη να 

ενυδατώνει αποτελεσματικά την επιδερμίδα. Παράλληλα, περιέχει μικρο-πέρλες λείανσης της 

επιδερμίδας οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των λεπτών γραμμών ενώ ο δείκτης αντηλιακής 

προστασίας SPF 30 αποτρέπει τα σημάδια της φωτογήρανσης, που οφείλονται στις βλαβερές ακτίνες 

UVB. Ένα must-have προϊόν ομορφιάς με πολλαπλές χρήσεις, που ενισχύει την επιδερμίδα με 

περισσότερους από έναν τρόπους. Το Radiant Lift Foundation δημιουργήθηκε για κάθε γυναίκα που 

αναζητά ταυτόχρονα φυσική λάμψη και αψεγάδιαστο αποτέλεσμα που διαρκεί.  

 

H Max Factor έχει στόχο να προσφέρει στις γυναίκες προϊόντα και εύκολες τεχνικές που θα τους δώσουν 

τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ομορφιά τους. Για τον λόγο αυτό, το Radiant Lift Foundation μαζί με 

τέσσερα επιπλέον νέα πρωτοποριακά προϊόντα προσώπου, έχουν σχεδιαστεί με τη συμβολή των διάσημων 

make-up artists της Max Factor, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε γυναίκας. Η γυναίκα της 

Max Factor διαθέτει πλέον τα κατάλληλα εργαλεία για να αποκαλύψει τον καλύτερό της εαυτό,  με 

συνθέσεις που περιέχουν εξαιρετικής ποιότητας συστατικά, κάνοντας τα προϊόντα μακιγιάζ Max Factor 

κατάλληλα και για τη φροντίδα της επιδερμίδας. 

 

Η Sheila Chaiban, αντιπρόεδρος της Max Factor παγκοσμίως,αναφέρει: «Κατανοούμε ότι οι γυναίκες 
σήμερα υιοθετούν μια πιο σφαιρική προσέγγιση στη ζωή, την ομορφιά και την ευημερία τους και το 
make-up που χρησιμοποιούν δεν αποτελεί εξαίρεση στις επιλογές τους. Στη Max Factor, 
αφουγκραστήκαμε τις ανάγκες τους που οδήγησαν στη δημιουργία του Radiant Lift Foundation. Πλέον, 
μπορούν να επιτύχουν τη φυσική λάμψη αλλά και την μακράς διάρκειας κάλυψη που επιθυμούν για 
την επιδερμίδα τους, χάρη στο υαλουρονικό οξύ, το πρόσθετο συστατικό φροντίδας που περιέχει. Τα 
επίπεδα του υαλουρονικού οξέος, μια φυσική ουσία στην επιδερμίδα που λειτουργεί για να διατηρήσει 
την υγρασία, μειώνονται με την ηλικία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ξηρό και θαμπό δέρμα. Με 
την προσθήκη υαλουρονικού οξέος στο Radiant Lift ως ενεργό συστατικό, δίνουμε πίσω στις γυναίκες τη 
φυσική λάμψη που επιζητούν. Επιπλέον, με τον αντηλιακό δείκτη προστασίας SPF 30, εξασφαλίζουμε 
αυξημένη προστασία από τις βλαβερές ακτίνες UVB. Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε αυτό το 
foundation, μαζί με τέσσερα άλλα προϊόντα της σειράς,  με πολλαπλά οφέλη για όλες τις γυναίκες, 
βοηθώντας τες να επιτύχουν τον πιο όμορφο εαυτό τους». 
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ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ MAX FACTOR: 

  

• Κανένας συμβιβασμός μεταξύ της φυσικής λάμψης και της μεγάλης διάρκειας.  

 

• Εμπλουτισμένο με σύμπλεγμα υαλουρονικού οξέος που προσφέρει επιπλέον ενυδάτωση. 

 

• Foundation  που προσφέρει πολλά οφέλη, εξοικονομώντας σας χρόνο στη καθημερινή ρουτίνα 

ομορφιάς. 

 

• Το SPF 30 χαρίζει προστασία όλη την ημέρα, η οποία συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου 

πρόωρης γήρανσης, λόγω των βλαβερών συνεπειών του ήλιου στην επιδερμίδα.  

 

 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ, ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΟΥΝ, 

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΡΟΥΤΙΝΑ 

ΟΜΟΡΦΙΑΣ. 
 

Δημιουργώντας μια σειρά προϊόντων μακιγιάζ που ταιριάζουν στις πολυάσχολες ζωές των γυναικών,  

η Max Factor παρουσιάζει τέσσερα επιπλέον προϊόντα για να εξασφαλίσει τα μέγιστα αποτελέσματα. 

 

Σχεδιασμένα να προετοιμάσουν, να τελειοποιήσουν και να σταθεροποιήσουν κάθε make-up look, τα νέα 

προϊόντα της Max Factor, το Illuminating and Hydrating Primer, το Radiant Lift Concealer, το Miracle 

Glow Pro Illuminator και το Lasting Performance Setting Spray περιέχουν συστατικά που οφελούν την 

επιδερμίδα και συνθέσεις που έχουν σχεδιαστεί να της χαρίσουν μια φυσική λάμψη, η οποία διαρκεί όλη 

την ημέρα. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ : ILLUMINATING AND HYDRATING PRIMER  

 
Το Max Factor Illuminating and Hydrating Primer βοηθά στη δημιουργία του ιδανικού καμβά για την 

εφαρμογή μακιγιάζ με την εμπλουτισμένη, oil-free σύνθεσή του. Περιέχει γλυκερίνη για την ενυδάτωση 

της επιδερμίδας, ενώ παράλληλα βελτιώνει σταδιακά τον δερματικό τόνο. Διαθέτει ελαφριά μη κολλώδη 

υφή, χρησιμοποιεί ελαστομερή για να εξασφαλίσει ότι απλώνεται στην επιφάνεια της επιδερμίδας και 

δεν στέκεται στους πόρους. Δημιουργεί άψογη, ομοιόμορφη βάση για το μακιγιάζ. Με μια σύνθεση που 

περιέχει πανθενόλη και βιταμίνες, το Max Factor Illuminating and Hydrating Primer χαρίζει λάμψη 

και ενυδατώνει, πριν να δημιουργήσετε το μακιγιάζ σας! 

APPLICATION TIP: Μια μικρή σταγόνα είναι αρκετή. Χρησιμοποιήστε το primer για να κάνετε απαλό 

μασάζ στην επιδερμίδα με τις άκρες των δακτύλων σας  και να ενισχύσετε τη ροή του αίματος. 

Βεβαιωθείτε ότι προσεγγίζετε ήπια την περιοχή γύρω από τα μάτια για να αποφύγετε ανεπιθύμητες 

γραμμές. 
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ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΤΕ: RADIANT LIFT CONCEALER 

 

Απολαύστε άμεση λάμψη με το νέο Max Factor Radiant Lift Concealer. Σχεδιασμένο με ένα απλικατέρ 

με σφουγγαράκι που διευκολύνει την απαλή εφαρμογή και εύκολη ανάμιξη και με σύνθεση μακράς-

διάρκειας. Περιέχει βιταμίνες C & E καθώς και πούδρες που αντανακλούν το φως για να κάνει τα μάτια 

να φαίνονται πιο μεγάλα, ξεκούραστα και λαμπερά.  

APPLICATION TIP: Χρησιμοποιώντας το απλικατέρ, σχεδιάστε ένα σχήμα τριγώνου κάτω από το μάτι 

σας και σε πιο σκουρόχρωμες περιοχές. Αναμίξτε ελαφρά ταμπονάροντας απαλά, για ομοιόμορφο 

φινίρισμα.  

 

 
ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ: MIRACLE GLOW PRO ILLUMINATOR 

 

Το νέο Miracle Glow Pro Illuminator, το πρώτο Max Factor highlighter του είδους του, προσφέρει μια 

γοητευτική λάμψη, ενισχύοντας φυσικά τα χαρακτηριστικά. Με ελαφριά, μη κολλώδη σύνθεση και 

χρωστικές που αντανακλούν το φως, ενισχύει τη φυσική φωτεινότητα και την υγιή όψη της επιδερμίδας.  

APPLICATION TIP: Εφαρμόστε το προϊόν μαζί με το foundation για έντονη λάμψη ή  πάνω από το 

foundation για να τονίσετε τις περιοχές που θέλετε να ξεχωρίσουν, όπως η γωνία του φρυδιού, τα 

ζυγωματικά, το τόξο της μύτης και το πιγούνι. 

 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΤΕ: LASTING PERFORMANCE SETTING SPRAY 

 
Το πρώτο spray σταθεροποίησης από τη Max Factor, το νέο Lasting Performance Setting Spray  

σταθεροποιεί το make-up έως και 8 ώρες. Ανανεώστε το look σας με καθημερινή εφαρμογή έπειτα από το 

μακιγιάζ σας, χάρη στην τεχνολογία του που δεν επιτρέπει τις μουτζούρες. Περιέχει εκχύλισμα 

αγγουριού για να σας προσφέρει μια αίσθηση χαλάρωσης και φρεσκάδας όλη την ημέρα. 

APPLICATION TIP: Εφαρμόστε πάνω στο πρόσωπο και κάντε απαλά αέρα για μέγιστη αίσθηση 

αναζωογόνησης. 

 

Η Make-Up Ambassador της Max Factor στην Ελλάδα, Ρούλα Σταματοπούλου, αναφέρει:  

 

Το μυστικό για ένα τέλειο μακιγιάζ είναι μία λαμπερή βάση με μεγάλη διάρκεια. Αυτό το αποτέλεσμα 

προσφέρει το  Radiant Lift Foundation, καθώς  ενυδατώνει και προσφέρει αντηλιακή προστασία  

SPF 30. Όταν χρειάζομαι extra φωτεινότητα και λάμψη χρησιμοποιώ το Illuminating and Hydrating 

Primer πριν και το Lasting Performance Setting Spray  μετά. Φυσικά για να φαίνονται τα μάτια  πιο 

ξεκούραστα χρησιμοποιώ το Radiant Lift Concealer και με αυτά τα 4 βήματα επιτυγχάνω αψεγάδιαστη 

επιδερμίδα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά! 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

Η Max Factor, κατανοώντας πλήρως τις γυναίκες και τον τρόπο ζωής τους, δεσμεύεται να προσφέρει 

πάντα προϊόντα και εργαλεία μακιγιάζ που σχεδιάζονται με μοναδικό στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες 

τους. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Max Factor εμπλουτίζει τα προϊόντα της με συστατικά περιποίησης 

της επιδερμίδας που συνδυάζουν όμορφο μακιγιάζ και καθημερινή φροντίδα. Με τη θρέψη της 

επιδερμίδας, ενισχύονται τα καλύτερα χαρακτηριστικά κάθε γυναίκας, δίνοντας τη δυνατότητα να 

υιοθετήσουν μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση στις ρουτίνες ομορφιάς τους.  
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Προϊόντα 
 

Max Factor Radiant Lift Foundation  

Διαθέσιμο σε 6 αποχρώσεις: Light Ivory (40), Warm Almond (45), Natural (50), Sand (60), Golden 

Honey (75), Deep Bronze (80)  

 

Max Factor Radiant Lift Concealer  

Διαθέσιμο σε 4 αποχρώσεις: Fair (001), Light (002), Medium (003) and Deep (004) 

Max Factor Illuminating and Hydrating Primer  

 

Max Factor Miracle Glow Pro Illuminator  

 

Max Factor Lasting Performance Setting Spray  

 

Τα νέα Max Factor Radiant Lift Foundation (Π.Λ.Τ 23,18 €)*, Max Factor Radiant Lift Concealer 

(Π.Λ.Τ 15,00 €)*, Max Factor Illuminating and Hydrating Primer  (Π.Λ.Τ 22,06€)* Max Factor 

Miracle Glow Pro Illuminator (Π.Λ.Τ 19,58 €)* και Max Factor Lasting Performance Setting Spray  

(Π.Λ.Τ 10,95 €)* διατίθενται σε επιλεγμένα καταστήματα 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 εταιρείες 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. 

 

 

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 
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