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Τα καθαρά καλλυντικά,  το λαμπερό δέρμα και οι έξυπνες λύσεις 
ομορφιάς είναι στο επίκεντρο της βασικής σειράς φθινόπωρο / 
χειμώνας 2020 της CATRICE. Η τάση στα look ποικίλει από το 
πραγματικά φυσικό μακιγιάζ μέχρι τα πιο εκφραστικά στιλ, 
προσανατολισμένα στην τελειότητα. Το σίγουρο είναι ότι οι λάτρεις 
του μακιγιάζ θέλουν τα αγαπημένα τους καλλυντικά να είναι 
εύκολα στη χρήση και να προσφέρουν τη μέγιστη απόδοση. Η 
CATRICE καλύπτει πλήρως αυτή την ανάγκη με τις παρακάτω 
τάσεις:  
 
Φυσικό ή τέλειο; Χάρη στην τάση REDEFINITION OF BEAUTY 
δεν χρειάζεται να μπαίνετε σε διλήμματα - στα θέματα ομορφιάς, 
ό,τι κι αν θέλετε, επιτρέπεται. 
 
CLEAN & WORRY-FREE σημαίνει πιο φυσικά προϊόντα και look 
που δημιουργούνται με σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και τα 
ζώα, προσφέροντας πιο βιώσιμες λύσεις. 
 
Στην τάση SKINFLUENCE θα βρείτε καλλυντικά προϊόντα με 
συστατικά φροντίδας για την αναπτυσσόμενη ομάδα των 
"skintellectuals". 
 
Και σε ποιον δεν αρέσουν: πολυτάλαντα προϊόντα μακιγιάζ που 
συνδυάζουν πολλαπλά οφέλη με μια απλή εφαρμογή και 
δημιουργούν μακροχρόνια αποτελέσματα. Απόλυτα συνεπή με το 
σύνθημα της τάσης CONVENIENCE +. 

ΕΙΚΟΝΕΣ 
Μπορείτε να κατεβάσετε τις εικόνες των προϊόντων από το 
παρακάτω link: 
https://cloud.cosnova.com/index.php/s/kGtKUhCzsfnQ6Ay   
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Out of the Box PR 
210 010 9430 
mdimitriou@outofthebox.gr 

 

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και Νέα της CATRICE, παρακαλούμε να 

στείλετε σχετικό μήνυμα στην παραπάνω διεύθυνση email. Θα σας αφαιρέσουμε άμεσα από 

τη λίστα παραληπτών.  
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Η τελειότητα και η αυθεντικότητα είναι το αντιφατικό ζευγάρι που είναι αυτή τη στιγμή στη μόδα. Τόσο 
τα "άψογα", όσο και τα φυσικά στιλ μακιγιάζ εντυπωσιάζουν - και ανάλογα με τη διάθεση ή την 
περίσταση, η προσωπική σας αγαπημένη εμφάνιση μπορεί να διαφέρει. Τα προϊόντα που απαντούν 
σε αυτή την τάση είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα χρήσεων και δημιουργούν αποτελέσματα που 
μπορούν να είναι είτε μίνιμαλ είτε πιο έντονα και εκφραστικά. 

TRUE SKIN HYDRATING FOUNDATION 

Το True Skin Hydrating Foundation είναι το απόλυτο μυστικό 
ομορφιάς για μία φυσική και ταυτόχρονα ομοιόμορφη 
επιδερμίδα. Η φροντίδα, η μακρά διάρκεια και η μέσαια προς 
υψηλή κάλυψη, που κτίζεται σε στρώσεις, κάνει τις μικρές 
ατέλειες και τις κοκκινίλες να εξαφανίζονται, ενώ παράλληλα 
αφήνει μια ιδιαίτερα ελαφριά αίσθηση, για ένα ασύγκριτο και 
πργματικά φυσικό, ματ φινίρισμα. Η vegan φόρμουλα με 
υαλουρονικό οξύ και έλαιο από σπόρους καρπουζιού παρέχει 
βαθιά ενυδάτωση. 

Περίπου 4,59 €* 

MORE THAN GLOW HIGHLIGHTER 

Με αυτά τα vegan highlighters, η τέλεια λάμψη 
είναι εγγυημένη! Η εξαιρετικά απαλή, μεταξένια 
υφή αναμειγνύεται εύκολα με την επιδερμίδα και 
την τονίζει με έντονα μεταλλικά λαμπερά εφέ. 
Η συμπιεσμένη πούδρα με ανάγλυφα λουλούδια, 
σε μια όμορφη ροζέ-χρυσή συσκευασία, 
διατίθεται στις τρεις αποχρώσεις Ultimate 
Platinum Glaze, Supreme Rose Βeam και 
Beyond Golden Glow για να κολακέψει κάθε τύπο 
δέρματος. 

Περίπου 4,59€* 

 

* προτεινόμενη λιανική τιμή 

ICONAILS GEL LACQUER 

Διαρκούν έως και επτά ημέρες, προσφέρουν το τέλειο τζελ 
φινίρισμα, είναι απαλλαγμένα από μικρο-πλαστικά 
σωματίδια, παρέχουν βέλτιστη κάλυψη και περιέχουν 
θρεπτικό λάδι acai: Το ICONails Gel Lacquer είναι το 
απόλυτο must βερνίκι νυχιών! Και τώρα η best seller σειρά 
βερνικιών εμπλουτίζεται με πέντε νέες αποχρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της απόχρωσης Νο 100 - το party 
animal ανάμεσα στα ICONails, το οποίο έρχεται σε ένα 
έντονο περλέ – ιριδίζον ροζέ.  

Περίπου 3,39€* 

 

BROW DEFINER BRUSH PEN 
LONGLASTING 

Τα γεμάτα, φυσικά φρύδια δίνουν σε κάθε 
μακιγιάζ το τέλειο φινίρισμα. Το πινέλο του νέου 
Brush Pen έχει μια πολύ λεπτή και επίπεδη, 
πλατιά πλευρά από μαλακές συνθετικές τρίχες, 
γεγονός που κάνει εύκολο και εξαιρετικά 
ακριβές το να γεμίσετε τα φρύδια σας και να 
τους δώσετε το αγαπημένο σας σχήμα. Η υφή 
των τεσσάρων vegan στυλό φρυδιών είναι πολύ 
ελαφριά, «σαν φτερό» στο δέρμα, στεγνώνει 
γρήγορα και διαρκεί όλη την ημέρα. Τέλεια, 
καμπυλωτά φρύδια με ένα όμορφο φυσικό 
αποτέλεσμα – WOW! 

Περίπου 3,99 €* 

LASHES TO KILL 24H NO PANDA EYES 
SMUDGEPROOF MASCARA  

Αντίο μουντζουρωμένα μάτια από την μάσκαρα- 
καλωσήρθατε πανέμορφα μάτια όλη την ημέρα. Η 
βαθιά μαύρη, vegan φόρμουλα της νέας μάσκαρα 
Lashes To Kill No Panda Eyes Volume έρχεται να 
καλύψει ένα σημαντικό κενό και είναι κατάλληλη για 
όλους τους τύπους δέρματος: όχι μόνο διαρκεί 24 
ώρες χωρίς να μουντζουρώνει ή να θρυμματίζεται, 
αλλά μπορεί ακόμη και να ανταποκριθεί στις 
ιδιαίτερες ανάγκες του λιπαρού δέρματος! Είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτική στον ιδρώτα και μένει τέλεια στη 
θέση της ακόμη και μετά από  εντατικές 
προπονήσεις. Το βουρτσάκι από ίνες σε σχήμα 
κλεψύδρας «πιάνει» κάθε βλεφαρίδα. Και το 
καλύτερο από όλα: η μάσκαρα μπορεί εύκολα να 
αφαιρεθεί με ζεστό νερό ή ντεμακιγιάζ. 

Περίπου 4,59 €* 
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* προτεινόμενη λιανική τιμή 

THE COLLECTION EYESHADOW PALETTES 

Εγγυημένες αξέχαστες στιγμές: η νέα vegan και χωρίς 
μικροπλαστικά σύσταση των τριών νέων The Collection 
Eyeshadow Palettes εντυπωσιάζει με την εξαιρετική και μακράς 
διάρκειας χρωματική απόδοση. Η νέα συλλογή διατίθεται σε τρείς 
διαφορετικές χρωματικές παλέτες - EARTH, NUDE και στο 
κοκκινωπό-θερμό COCOA - για ματ ή ιριδίζοντα look, για κάθε 
μέρα και βράδυ. Κάθε παλέτα περιέχει μία undertone απόχρωση 
για μια τέλεια βάση και μία απόχρωση highlighter για να δώσει στο 
μακιγιάζ το τέλειο φινίρισμα. 

 
Περίπου 5,69€* 

 

LOVE SKIN & RESPECT EARTH HYDRO PRIMER 

Με το Love Skin & Respect Earth Hydro Primer μπορείτε να 
αποκτήσετε μια όμορφη επιδερμίδα με καθαρή συνείδηση. 
Εφαρμόζεται κάτω από το foundation και η vegan σύστασή του, με 
φυτικά συστατικά από βιολογικό κεράσι, αλόη και καρύδα, αναπλάθει 
το δέρμα, προσφέροντας έντονη ενυδάτωση για 24 ώρες και 
εξαφανίζει τους μεγενθυμένους πόρους, χάρη στο εφέ θάμπωσης. Το 
αποτέλεσμα είναι μια ομοιόμορφη επιδερμίδα και μια ευχάριστη 
αίσθηση στο δέρμα. Και το καλύτερο: η υφή δεν περιέχει parabens, 
ορυκτέλαια, PEGs, σιλικόνες ή μικρο-πλαστικά σωματίδια. Η 
συσκευασία είναι από 42% ανακυκλωμένο πλαστικό και παράγεται με 
100% πράσινη ενέργεια. 
Περίπου 5,69€* 

 

24H BRUSH LINER 
24H BRUSH LINER WATERPROOF 

Το 24h Brush Liner συνδυάζει την ακρίβεια στη 
γραμμή eyeliner με μία μόνο εφαρμογή αλλά και 
την πολύτιμη φροντίδα, ενώ είναι απαλλαγμένο 
από parabens, μικροπλαστικά σωματίδια και 
PEG. Χάρη στο ευέλικτο και λεπτό πινελάκι, η 
βαθιά μαύρη υφή μπορεί να εφαρμοστεί στη 
γραμμή των βλεφαρίδων με εξαιρετική ακρίβεια - 
έτσι δημιουργούνται με ευκολία τόσο διακριτικά 
στιλ eyeliner όσο και δραματικά cat eyes με 
ακραίo τελείωμα. Η vegan, μακράς διαρκείας 
24ωρη φόρμουλα με ενυδατικό νερό καρύδας 
αφήνει πίσω της ένα όμορφο ματ φινίρισμα. 
Περίπου 3,39€* 

 

 
 
Καθαρή ομορφιά - μια πανέμορφη εμφάνιση με μεγάλη διάρκεια και καθαρή συνείδηση. Αυτό θέλουν οι ισχυρές 
γυναίκες με περιβαλλοντική συνείδηση και θα το βρουν στην τάση "Clean & Worry-free". Επειδή «όσο λιγότερα, 
τόσο καλύτερα»: τα προϊόντα καλλυντικών της σειράς "Clean & Worry-free" είναι vegan, δεν περιέχουν 
μικροπλαστικά σωματίδια και βασίζονται σε όσο το δυνατόν πιο καθαρά συστατικά, με υψηλή απόδοση, που είναι 
καλά για το δέρμα και ταυτόχρονα παράγονται σε αρμονία με το περιβάλλον. Και φυσικά οι συσκευασίες είναι 
φταιγμένες από ανανεώσιμες πρώτες ύλες. 
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* προτεινόμενη λιανική τιμή 

BETTER THAN FAKE LIPS  
PLUMPING LIP PRIMER  

Η τέλεια βάση για εκπληκτικά γεμάτα χείλη! Η υφή αυτού του 
primer, εμπλουτισμένη με το δραστικό συστατικό VOLULIP ™ 
της Sederma, δημιουργεί ένα άμεσο εφέ όγκου και έχει μια 
διακριτική γεύση μέντας με ένα επιπλέον cooling εφέ. Κλινικά 
αποδεδειγμένο, το VOLULIP ™ της Sederma εξασφαλίζει 
καλύτερα ενυδατωμένα χείλη με αυξημένο όγκο και 
σφριγηλότητα μέσα σε 30 ημέρες. Η υγρή βάση στεγνώνει 
γρήγορα και αφήνει πίσω της ένα ελαφρώς ματ φινίρισμα στα 
χείλη -ιδανική για ένα σαγηνευτικό, χρωματιστό κραγιόν. Χάρη 
στο πινέλο του lip gloss, η εφαρμογή είναι εξαιρετικά εύκολη. 
Για γεμάτα χείλη σε χρόνο μηδέν! 

Περίπου 5,69€ * 
 

 

EYECONISTA HIGH VOLUME  
HIGH CARE MASCARA 

Δραματικές, καμπυλωτές βλεφαρίδες με επιπλέον όγκο 
και περιποίηση; Αυτό προσφέρει η νέα EYEconista 
High Volume High Care Mascara. Χάρη στο 
βελτιωμένο βουρτσάκι για όγκο, η vegan, χωρίς 
μικροπλαστικά σύσταση με θρεπτικό έλαιο κάνναβης 
καλύπτει τέλεια κάθε μεμονωμένη βλεφαρίδα, 
μεγαλώνει τις βλεφαρίδες και τους παρέχει την βέλτιστη 
καμπύλη με μία μόνο εφαρμογή - για μια εμφάνιση που 
δεν θα ξεχάσετε! 
Περίπου 5,69€* 

 

Τα καλλυντικά και τα προϊόντα περιποίησης του δέρματος με 
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα κερδίζουν όλο και 
περισσότερο έδαφος στις καρδιές των φαν της ομορφιάς. Στο 
επίκεντρο της προσοχής: εξαιρετικά αποτελεσματικά συστατικά 
και προϊόντα που συνδυάζουν την περιποίηση δέρματος και το 
μακιγιάζ. 
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Σήμερα, ένα make-up look που κερδίζει πολλά κομπλιμέντα δεν απαιτεί πλέον πολλές ώρες 
μπροστά στον καθρέφτη: η ελάχιστη προσπάθεια και τα υπέροχα αποτελέσματα δεν 
αλληλοαποκλείονται - η άνεση και η εξοικονόμηση χρόνου βρίσκονται άλλωστε στην κορυφή της 
λίστας επιθυμιών μας. Τα κατάλληλα προϊόντα ομορφιάς μπορούν να  κάνουν τη ζωή μας 
ευκολότερη, να δημιουργήσουν υπέροχα εφέ σε ελάχιστο χρόνο και να είναι αποτελεσματικά ακόμα 
και όταν είστε εν κινήσει. 

 
 

PLUMPING LIP LINER  

Απαιτείται μεγάλη ακρίβεια! Με μία μόνο 
εφαρμογή, αυτό το υψηλής απόδοσης μολύβι 
χειλιών δεν αφήνει τα κραγιόν και τα lip gloss να 
«τρέχουν» και χαρίζει ένα σατινέ ματ φινίρισμα. Η 
vegan, αδιάβροχη, εξαιρετικά κρεμώδης σύστασή 
του με λάδι μέντας και MAXI-LIP ™ της Sederma, 
γεμίζει τα χείλη, τα ενυδατώνει σε βάθος και 
εγγυάται ένα περίγραμμα που διαρκεί. Είναι 
επίσης ιδανικό για να χρωματίσει τα χείλη. Το 
αυτόματο μολύβι χειλιών δεν περιέχει 
μικροπλαστικά σωματίδια και διατίθεται σε δέκα 
αποχρώσεις. Η ενσωματωμένη ξύστρα 
εξασφαλίζει ακριβείς και λεπτές γραμμές. 

Περίπου 2,89€* 

VOLUMIZING LIP BOOSTER 

Πολυαναμενόμενα και επιτέλους εδώ: η δημοφιλής σειρά 
Volumizing Lip Booster ενισχύεται με 4 μοντέρνες 
αποχρώσεις με υψηλή χρωματική απόδοση. Προσφέρουν 
υψηλή κάλυψη, δροσίζουν και γεμίζουν τα χείλη χάρη στα 
συστατικά μενθόλης που περιέχουν και ταυτόχρονα 
εξομαλύνουν τις λεπτές γραμμές. Το αποτέλεσμα: θηλυκά, 
χείλη για φίλημα χωρίς ένοχές αφού τα lip glosses είναι vegan 
και απαλλαγμένα από μικροπλαστικά σωματίδια. 

Περίπου 3,99€* 

 

VOLUMIZING TINT & GLOW BOOSTER 

Ογκώδες και μοναδικό! Το Volumizing Tint & Glow 
Lip Booster σε ένα μεταλλικό ροζέ σχέδιο, γεμίζει 
ορατά τα χείλη και ενισχύει την ομορφιά από το 
φυσικό χρώμα των χειλιών σας: η γυαλιστερή, 
vegan σύνθεση με δροσιστική μενθόλη αντιδρά 
στην τιμή pH του δέρματος και δίνει στα χείλη μια 
ακαταμάχητη λάμψη σε ροζέ τόνο - για πραγματικά 
ξεχωριστές εμφανίσεις και περιποιημένα χείλη. 

Περίπου 4,59 €* 

 

PORELESS PERFECTION POWDER 

Κουραστήκατε από την ανεπιθύμητη γυαλάδα; 
Με την συμπιεσμένη Poreless Perfection 
Powder χωρίς σιλικόνη, κάθε μακιγιάζ μπορεί 
εύκολα να κρατηθεί στη θέση του, αλλά και να 
γίνει ματ για να έχετε μια κομψή εμφάνιση με 
ορατά μειωμένους πόρους. Η εξαιρετικά απαλή 
υφή και η απόχρωση της, η οποία 
προσαρμόζεται σε κάθε τόνο δέρματος, γίνεται 
ένα με το δέρμα και εξαφανίζει τις μικρές 
ατέλειες. Για μια φυσική εμφάνιση με απαλό εφέ 
εστίασης που μπορεί εύκολα να ανανεωθεί όταν 
βρίσκεστε εν κινήσει, χάρη στον μεγάλο, 
ενσωματωμένο καθρέφτη. 

Περίπου 5,69€* 

 


