
 
 

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΑΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕ ΤΟ  

ΝΕΟ MAX FACTOR LIPFINITY VELVET MATTE LIPSTICK 

 

Απολαύστε μια αναζωογονητική εμπειρία στη διάρκεια μιας έντονης ημέρας,  
με μια πλούσια, ενυδατική, αδιάβροχη και σταθερή σύνθεση, που δεν αφήνει ίχνη. 

 

 
 

29/10/2018 -Αθήνα – Η Max Factor παρουσιάζει το νέο Lipfinity Velvet Matte Lipstick. Το ενυδατικό, 

αδιάβροχο και σταθερό κραγιόν με τα πολλαπλά οφέλη, που διαρκεί έως και 24 ώρες. Το ματ χρώμα του 

προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, χαρίζοντας στα χείλη σας έντονο αποτέλεσμα που διαρκεί.   

Παράλληλα, η ειδικά σχεδιασμένη σύνθεση του, με εκχυλίσματα καρύδας με μαλακτικές ιδιότητες, 

παρέχει μέγιστη ενυδάτωση. 

 

Χάρη στη σύνθεσή του, το νέο Lipfinity Velvet Matte Lipstick,  στεγνώνει άμεσα προσφέροντας έντονο 

χρώμα και πλούσιο ματ φινίρισμα που διαρκεί, ανανεώνοντας τη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας 

κουραστικής ημέρας.  

Επιλέξτε ανάμεσα σε 12 αποχρώσεις που έχουν δημιουργηθεί από την ομάδα των make-up artists της 

Max Factor, για να δημιουργήσετε το εντυπωσιακό look της επιλογής σας.  

 

Η Max Factor, με περισσότερα από 100 χρόνια κληρονομιάς και τεχνογνωσίας στην τέχνη του μακιγιάζ, 

πιστεύει στη δύναμη του κατάλληλου κραγιόν, καθώς αυτό δεν αποτελεί μόνο την εφαρμογή ενός 

χρώματος στα χείλη αλλά το μέσο για να νιώθει μια γυναίκα σίγουρη και έτοιμη να αντιμετωπίσει τον 

κόσμο με αυτοπεποίθηση. 

 

Το Τμήμα Ερευνας & Ανάπτυξης της COTY, αναφέρει: «Κατανοούμε ότι οι γυναίκες θέλουν προίόντα 
με πολλαπλά οφέλη, που να είναι εύχρηστα και να προσφέρουν ταυτόχρονα μεγάλη διάρκεια. Μέχρι 
τώρα, τα ματ κραγιόν σε υγρή μορφή, θεωρούνταν πως αφυδατώνουν τα χείλη. Με το νέο Lipfinity Velvet 
Matte Lipstick, προσφέρουμε στις γυναίκες ένα προϊόν που να ταιριάζει στις ανάγκες και τις επιθυμίες 
τους. Η σύνθεσή του έχει δημιουργηθεί για να εξασφαλίσει εφαρμογή μεγάλης διάρκειας,  χωρίς να δίνει 
την αίσθηση της ξηρότητας. Με εργαλεία όπως αυτό, η γυναίκα μπορεί να δημιουργήσει τα πιο 
εντυπωσιακά looks, όπου και όποτε το επιθυμεί" .  
 
 



 
TO ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ ΧΡΩΜΑ: Η MAX FACTOR ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ  

ΝΕΟ MIRACLE PREP LIP SCRUB & MOISTURE 

 

Είναι ευρέως γνωστό, ότι το μακιγιάζ εφαρμόζεται καλύτερα και διαρκεί περισσότερο σε επιδερμίδα στην 

οποία έχει προηγουμένως γίνει απολέπιση και σωστή ενυδάτωση. Το ίδιο ισχύει και για τα χείλη μας.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Max Factor παρουσιάζει το νέο Miracle Prep Lip Scrub & Moisture. 

Το προιόν αυτό συνδυάζεται τέλεια με το Lipfinity Velvet Matte Lipstick και προσφέρει διπλό όφελος: 

απολέπιση και ενυδάτωση στα χείλη, ώστε αυτά να αποτελέσουν έναν υγιή και ισορροπημένο καμβά που 

θα δεχθεί και θα αναδείξει το χρώμα του κραγιόν, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

 

 

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 

 

Απολέπιση, λείανση και ενυδάτωση των χειλιών με το νέο  

Max Factor Miracle Prep Lip Scrub, το οποίο έχει 

σχεδιαστεί για να δημιουργεί όμορφα και απαλά χείλη. Στη 

σύνθεσή του περιέχει: έναν ενυδατικό εσωτερικό πυρήνα με 

Candelilia και κερί μέλισσας, καταπραϋντικό έλαιο από 

σπόρο Jojoba και ένα εξωτερικό περίβλημα scrub με ζάχαρη. 

 

Το διπλό αυτό προϊόν συντελεί στη δημιουργία μιας υγιούς 

βάσης, εξασφαλίζοντας έτσι ότι τα χείλη θα αποκτήσουν την 

καλύτερη τους εμφάνιση! 

 

 

Η Make-Up Ambassador της Max Factor στην Ελλάδα, Ρούλα Σταματοπούλου, αναφέρει: 
 
 «Όλες οι γυναίκες θέλουμε τέλεια βελούδινα χείλη ακόμα και όταν χρησιμοποιούμε ένα ματ κραγιόν σε 
υγρή μορφή. Εγώ τα καταφέρνω, προετοιμάζοντας τα χείλη με το νέο Miracle Prep Lip Scrub και 
χρησιμοποιώντας στη συνέχεια το Lipfinity Velvet Matte Lipstick για να χαρίσω πλούσιο ματ χρώμα. 
Έτσι με δύο μόλις προϊόντα, αποκτώ αψεγάδιαστα χείλη.» 
 
 

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. 

 

 

Προϊόντα 
 

Το νέο Μax Factor Lipfinity Velvet Matte Lipstick είναι διαθέσιμο σε 12 αποχρώσεις:  
Coco Crème (20), Cool Coral (30), Elegant Brown (35), Luxe Nude (40), Matte Merlot (05), Nude Silk 
(15), Velvet Bear (10), Orange Glow (55), Pink Dip (60), Posh Pink (45), Red Luxury (25), Satin Berry 
(50) 
 

Το νέο Μax Factor Lipfinity Velvet Matte Lipstick (Π.Λ.Τ 13.50€ )* και το νέο Miracle Prep Lip Scrub 

& Moisture (Π.Λ.Τ 11,00€)* 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. 

 

 

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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