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Duo Eye Shadow 



Πλούσιο χρώμα με υπέροχη διακριτική λάμψη!
Η Dermacol σου προσφέρει έξι μοναδικές αποχρώσεις σε ματ υφές που αναμειγνύονται
εύκολα και δημιουργούν ένα εντυπωσιακό eye make-up look.

Χάρη στην ελαφριά υφή της, η Duo Eye Shadow δεν αλλοιώνεται και εφαρμόζει τέλεια στα
βλέφαρα. Με σύνθεση που χαρίζει ιδανικό ματ φινίρισμα, η μοναδική αυτή σκιά σας δίνει τη
δυνατότητα να δημιουργήσετε υπέροχους συνδυασμούς από ματ απαλές και ιριδίζουσες
υφές, για εντυπωσιακό βλέμμα κάθε στιγμή της ημέρας… στη δουλειά, στο γραφείο ή στη
βόλτα σας. Διατίθεται σε πρακτική συσκευασία, κατάλληλη για να την έχετε πάντα μαζί σας
και στην τσάντα σας. Χρησιμοποιήστε το πινελάκι διπλής όψεως για εύκολη και γρήγορη
εφαρμογή, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη ένταση χρώματος.

ΠΛΤ: 9,50 €
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Το ΝΕΟ Pretty Matte Lipstick της Dermacol είναι ένα μοναδικό ματ 
κραγιόν σε έξι συναρπαστικές αποχρώσεις. 

Εμπλουτισμένο με ένα μείγμα κεριών, εφαρμόζεται τέλεια στα χείλη, 
προσφέροντας πλούσιο χρώμα μεγάλης διάρκειας σε συνδυασμό με ένα 
απαλό ματ φινίρισμα. 

Χάρη στα μοναδικά συστατικά του και την κρεμώδη υφή του μαλακώνει
τα χείλη, ενώ παράλληλα προσφέρει ακρίβεια για άψογο χρώμα και
σχήμα.

Το αποτέλεσμα; Τολμηρά χείλη για εντυπωσιακές εμφανίσεις! 

ΠΛΤ: 7,95€

Pretty Matte Lipstick
Πλούσιο χρώμα, ματ αποτέλεσμα και 

διάρκεια 



Διανομή

Τα προϊόντα Dermacol στην Ελλάδα διανέμονται σε επιλεγμένα φαρμακεία & καταστήματα καλλυντικών, στα 
καταστήματα Beautycom, καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://beautycom.gr. 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.dermacolgreece.gr

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας: Distribrands Α.Ε.
Γραμμή καταναλωτή: +30  210-8067190

Για πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

PR Agency 

CONCEPT Communication Strategies 
Γιώτα Χουλιαρά, yhouliara@conceptcom.gr I 
Μαρία Μεϊντάνη, mmeintani@conceptcom.gr I
Ερμίσα Γκοτζάι, egoxhaj@conceptcom.gr

T: 2108021252 / W: www.conceptcom.gr 
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