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Η Collistar σηματοδοτεί ένα νέο βήμα στο project TI AMO

ITALIA μέσω της συνεργασίας της με το iconic brand THE

BRIDGE, τo Ιταλικό brand που για περισσότερα από 50

χρόνια παράγει υψηλής ποιότητας χειροποίητες τσάντες και

αξεσουάρ αποτελώντας ένα εξαιρετικό Made in Italy

σύμβολο.



Φέτος τα Χριστούγεννα η εταιρία BRIDGE δημιούργησε αποκλειστικά για την

Collistar μια γυναικεία συλλογή από τσαντάκια που διατίθεται σε 2

διαφορετικά μεγέθη και 3 μοναδικά και μοντέρνα χρώματα ΜΑΥΡΟ,

ΜΠΟΡΝΤΟ ΚΑΙ NUDE.

Χαρακτηριστικά

Μοναδικά, μοντέρνα και κομψά με χρυσές μεταλλικές λεπτομέρειες που τα

καθιστούν ένα αληθινό αξεσουάρ μόδας.

Διατίθενται σε 2 μεγέθη, μικρό και μεγάλο

Απαλό δερμάτινο ύφασμα

Εσωτερική επένδυση ton-sur-ton

Μεταλλικές καρφίτσες στην μπροστινή όψη

Αποσπώμενη χειρολαβή και φερμουάρ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ



MASCARA SHOCK® 

BLACK SHOCK

Το nude τσαντάκι της THE BRIDGE περιέχει: 
Mascara Shock®  Black Shock για αισθησιακές 
καμπύλες και απόλυτος όγκος για εκπληκτική 

εμφάνιση! Το Mascara Shock με το 
αποκλειστικό Lash Curl Complex®, πλούσιο σε 
φυσικά κεριά και ρητίνες, με βουρτσάκι ειδικά 

σχεδιασμένο για να λειτουργεί ως ψαλίδι για τις 
βλεφαρίδες, διαθέτει αξεπέραστη δύναμη 
curling που μεταμορφώνει τις βλεφαρίδες.

+ Black Kajal Pencil Special Size

MASCARA INFINITO® 

EXTRA BLACK

Το κόκκινο τσαντάκι THE BRIDGE περιέχει:
Mascara Infinito Extra Black για εντυπωσιακές 

βλεφαρίδες, τέλειο αποτέλεσμα και άψογο 
κράτημα για ένα σαγηνευτικό eye make-up

look.

+ Black Kajal Pencil Special Size για έντονο και 
φωτεινό χρώμα που προσδίδει στα μάτια σας 
ένα μαγικό αισθησιασμό. Μαλακό και εύκολο 

στην εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
τόσο για την εσωτερική πλευρά του βλεφάρου 

όσο και στο περίγραμμα των ματιών.

Π.Λ.Τ.: 36,60 € 
Π.Λ.Τ.: 36,60 € 



PURE ACTIVES

Το μεγάλο μπορντό τσαντάκι
THE BRIDGE περιέχει:

Collagen Cream Balm Anti-wrinkle Firming 50 ml 
για άμεση αντιρυτιδική και συσφικτική δράση. Μετά 

τις πρώτες εφαρμογές η επιδερμίδα αποκτά πιο 
λεία και τονωμένη εμφάνιση.

+ Eye Contour Hyaluronic Acid + Peptides 7,5ml ια
ενιαία θεραπεία για σακούλες, μαύρους κύκλους, 
ρυτίδες και καθοδικά βλέφαρα. Μέρα με τη μέρα η 

περιοχή των ματιών γίνεται πιο σφριγηλή και γεμάτη 
ζωή.

MASCARA VOLUME UNICO® 

INTENSE BLACK

Το μαύρο τσαντάκι THE BRIDGE περιέχει: 

Mascara Volume Unico®  Intense Black 

για μια μοναδική εμφάνιση. H μάσκαρα

Unico χαρίζει άμεσα όγκο και πυκνότητα 

στις βλεφαρίδες με αποτέλεσμα που 

διαρκεί όλη μέρα.

+ Black Kajal Pencil Special Size

Π.Λ.Τ.: 57,65 €
Π.Λ.Τ.: 36,60 €



IDRO-ATT IVA®

Το nude τσαντάκι THE BRIDGE περιέχει: 

Deep Moisturizing Iconic Cream 50 ml, 

για θρέψη της επιδερμίδας, προστασία από τις  
εξωτερικές επιθέσεις και βαθιά ενυδάτωση που 

διαρκεί έως και 72 ώρες. 

+ Eye Hydro-gel Ice Effect 8.5 ml

που μειώνει ορατά σακούλες, μαύρους κύκλους, 

γραμμές αφυδάτωσης και τα σημάδια της 
κούρασης, χαρίζοντας φρέσκια όψη και 

φωτεινότητα στα μάτια.  

PURE ACTIVES

Το κόκκινο τσαντάκι THE BRIDGE περιέχει:

Hyaluronic Acid Aquagel Moisturizing Lifting 50 ml, 
πλούσια σε υαλουρονικό οξύ και ειδκά σχεδισμένη

για να εξασφαλίσει μέγιστη ενυδάτωση και 
ελαστικότητα στην επιδερμίδα. Σταδιακά το 

περίγραμμα του προσώπου ανορθώνεται και τα 
σημάδια αφυδάτωσης καθώς και οι ρυτίδες 

ελαχιστοποιούνται ορατά. 

+ Hyaluronic Acid + Peptides Eye Contour 7.5 ml 

Π.Λ.Τ.: 57,65 €
Π.Λ.Τ.: 46,60 € 



Το μαύρο τσαντάκι THE BRIDGE περιέχει:

Ultra-lifting Face And Neck Cream 50 ml,
κρέμα ανόρθωσης για το πρόσωπο και τον 
λαιμό. Με μοναδική μεταξένια υφή αποτελεί 

κάτι παραπάνω από μια αντιγηραντική
κρέμα, καθώς έχει στην καρδιά της 

σύνθεσής της, την ουσία της νεότητας.

+ Mask-cream Night Recovery 15 ml, 

SPECIAL PERFECT 

BODY

Το μαύρο τσαντάκι THE BRIDGE περιέχει: 

Deep Moisturizing Fluid 400 ml, με εκχύλισμα 

Ιταλικής Παιώνιας για αποτοξίνωση και 

προστασία της επιδερμίδας από το οξειδωτικό 

στρες

+ Energizing Talasso-scrub 150 g, για 

περιποίηση και αναζωγόνηση του σώματος 

που συνδυάζει 90 τύπους θαλάσσιου άλατος 

συνδυασμένα με ένα κοκτέϊλ θρεπτικών ελαίων 

και αναζωογονητικών αποσταγμάτων

LIFT HD®

Π.Λ.Τ.: 63,25 € 
Π.Λ.Τ.: 30,15 € 



Tα προϊόντα Collistar διατίθενται στα καταστήματα καλλυντικών 
Beautycom και στο
www.beautycom.gr

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

Μαρία Μεϊντάνη mmeintani@conceptcom.gr

Ερμίσα Γκοτζάι, egoxhaj@conceptcom.gr

T: 2108021252 / W: conceptcom.gr
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