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News Autumn / Winter 2018   

Νέα χρονιά ομορφιάς; Νέες τάσεις ομορφιάς! Η βασική σειρά 
της CATRICE για τη σεζόν AΝΟΙΞΗ/ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 καλωσορίζει 
νέες ρουτίνες ομορφιάς, ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη 
επιθυμία για ηρεμία - ακόμη και στο μπάνιο - και μας επιτρέπει 
να παραμείνουμε πιστοί στον εαυτό μας όσον αφορά τη 
φροντίδα και την αυθεντικότητα. Και όλα αυτά χωρίς να 
χρειάζεται να θυσιάσουμε καινοτόμες φόρμουλες, φρέσκα 
χρώματα και συναρπαστικές υφές! 

Αυτές οι δύο τάσεις ενώνονται: 

SAFE BEAUTY σημαίνει ασφάλεια και διαφάνεια όσον αφορά τα 

συστατικά, τη συμβατότητα με το δέρμα και το περιβάλλον. 

Ταυτόχρονα, τα προϊόντα εντυπωσιάζουν με την κορυφαία τους 

απόδοση. 

100% εγώ! Η τάση AUTHENTIC ME αγκαλιάζει και ενθαρρύνει την 

πλήρη φυσικότητα. Απαλά, κολακευτικά χρώματα και 

γυαλιστερές υφές συμπληρώνουν τα ατομικά χαρακτηριστικά. 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ 

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εικόνες των προϊόντων από το παρακάτω link  

https://cloud.cosnova.com/index.php/s/tpXtCc658mDe72Y    

   

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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Αξιοπιστία, διαφάνεια και καθαρότητα - ειδικά σε αβέβαιες περιόδους, οι 
ανάγκες αυτές έχουν καταστεί ακόμη πιο σημαντικές για κάθε έναν από 
εμάς. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στα προϊόντα αυτής της τάσης, 
καθώς έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια ατομική αίσθηση 
φροντίδας. Περιέχουν φυσικά, πολύ αποτελεσματικά συστατικά με 
ασφαλείς φόρμουλες και εξαιρετικά υψηλή απόδοση. Πιστοί στο 
σύνθημα: Χωρίς έγνοιες! 

 

LIFT UP VOLUME & LIFT MASCARA 
LIFT UP VOLUME & LIFT MASCARA 
WATERPROOF 

Ο όγκος συναντά την ανύψωση: Μακριές και παχιές 
βλεφαρίδες με ένα ορατό, ακαταμάχητο εφέ 
ανύψωσης - αυτές είναι οι βλεφαρίδες των ονείρων. 
Και με τη νέα, vegan LIFT UP Volume & Lift 
Mascara γίνονται πραγματικότητα. Η τεχνολογία 
ανύψωσης βλεφαρίδων δίνει στις βλεφαρίδες μία 
ανύψωση μεγάλης διάρκειας και εντυπωσιακή 
καμπύλη με μία μόνο εφαρμογή. Η πρωτεΐνη ρυζιού 
και το σύμπλεγμα προβιταμίνης Β5 προσφέρει 
επιπλέον φροντίδα στις βλεφαρίδες. Η μάσκαρα 
διατίθεται σε αδιάβροχη και μη αδιάβροχη εκδοχή. 
Για ένα ανυψωτικό αποτέλεσμα όπως θα ήταν αν 
πηγαίνατε σε ένα σαλόνι ομορφιάς! 

Κάθε έκδοση περίπου 5,69€* 

* προτεινόμενη λιανική τιμή 

Όλα τα προϊόντα Clean Beauty περιέχουν ... 

. εντελώς ακίνδυνα συστατικά (π.χ. αποφεύγονται PEGs, parabens, πτητικές σιλικόνες, μικροπλαστικά σωματίδια, ορισμένες 
βαφές), 

. χωρίς ζωικά συστατικά, 

. ένα υψηλό ποσοστό φυσικών ουσιών, συνολικά λίγα συστατικά και υποστηρίζουν τη βιώσιμη καλλιέργεια του φοινικέλαιου 

   και των παραγώγων του (όταν περιλαμβάνεται φοινικέλαιο). 

 

 

ULTIMATE STAY WATERFRESH LIP TINT  
Φρέσκια αίσθηση! Το Ulitmate Stay Waterfresh Lip Tint δίνει στα χείλη μια 
ώθηση φρεσκάδας λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε νερό. Η θρεπτική 
και χρωματισμένη υφή χαρίζει ενυδάτωση, στεγνώνει γρήγορα και δεν 
μεταφέρεται. Αυτό κάνει το Lip Tint τέλειο σύμμαχο - ακόμη και κάτω από 
τη μάσκα. Το Ultimate Stay Waterfresh Lip Tint διατίθεται σε τέσσερις 
αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του ροζ. 

Περίπου 4,59€*  
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*προτεινόμενη λιανική τιμή 

VOLUME & LIFT 
BROW MASCARA  
WATERPROOF  

Ήρθαν για να μείνουν: Τα γεμάτα, καμπυλωτά 
φρύδια συμπληρώνουν κάθε εμφάνιση, γιατί 
κάνουν τα μάτια να φαίνονται πιο «ξύπνια» 
και δίνουν στο μακιγιάζ ένα τέλειο 
αποτέλεσμα και μια δυναμική έκφραση. Χάρη 
στην κέρινη, αδιάβροχη υφή της vegan 
Volume & Lift Brow Mascara, τα φρύδια 
αποκτούν ένα μακράς διάρκειας ορατό 
αποτέλεσμα ανύψωσης, όπως θα γινόταν σε 
ένα ινστιτούτο ομορφιάς. Μικρά κενά στα 
φρύδια μπορούν να συμπληρωθούν με 
ακρίβεια. Η θρεπτική φόρμουλα των τριών 
καφέ αποχρώσεων περιέχει κερί ρυζιού, 
γλυκερίνη και ηλιέλαιο, ενώ η διάφανη εκδοχή 
περιέχει βιοτίνη, γλυκερίνη και ουρία. 

Περίπου 3,99 € * 

 

 

48H POWER STAY BROW GEL 

#ΤέλειαΦρύδια για δύο ημέρες; Το μακράς διαρκείας και 
αδιάβροχο 48h Power Stay Brow Gel το καθιστά δυνατό! 
Μόλις εφαρμοστεί, διατηρεί το τέλειο σχήμα χωρίς 
συμβιβασμούς και δημιουργεί απόλυτα ονειρεμένα 
φρύδια. Το ειδικό απλικατέρ διευκολύνει την εφαρμογή 
και διανομή του προϊόντος στα φρύδια. Επαγγελματική 
συμβουλή: Για μια όμορφη, φυσική εμφάνιση, χτενίστε τα 
φρύδια με ένα μικρό βουρτσάκι αμέσως μετά την 
εφαρμογή της μίας ή των τριών διαθέσιμων 
αποχρώσεων. 

Περίπου 5,69 €*  

 

 

THE NUDE MAUVE COLLECTION 
EYESHADOW PALETTE  

Η νέα παλέτα The Collection Eyeshadow θα κάνει τις 
καρδιές των φαν των μωβ και nude αποχρώσεων να 
χτυπήσουν λίγο πιο δυνατά και θα τους επιτρέψει να 
δημιουργήσουν μια ποικιλία καθημερινών στιλ μακιγιάζ. 
Η παλέτα περιέχει συνολικά εννέα πουδρένιες σκιές 
υψηλής χρωματικής απόδοσης, με μαλακή υφή και 
μεγάλη διάρκεια. Όταν αρχίζετε το μακιγιάζ των ματιών, 
η "Βάση" είναι ιδανική για την προετοιμασία των 
βλεφάρων για τις σκιές που θα ακολουθήσουν και για τη 
δημιουργία μίας ομοιόμορφης επιφάνειας. Στη συνέχεια, 
δώστε λαμπερές πινελιές στην εσωτερική γωνία του 
ματιού ή κάτω από το φρύδι με το "Highlight". 

Περίπου 5,69 €*  

 

PRO LAVENDER BREEZE &  
PRO PEACH ORIGIN SLIM  
EYESHADOW PALETTE  

Με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε: Η οικογένεια 
Pro Eyeshadow Palettes συνεχίζει να 
μεγαλώνει και να μεγαλώνει! Με τις δύο νέες 
προσθήκες, σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες 
τάσεις στα χρώματα, που διατίθενται σε υψηλής 
ποιότητας χάρτινη συσκευασία, τα 
επαγγελματικά look μπορούν να 
δημιουργηθούν εύκολα στο σπίτι σας. Η 
Lavender Breeze Palette εντυπωσιάζει με 
απαλές πουδρένιες αποχρώσεις σε μωβ και 
λιλά και είναι το must προϊόν για μοναδικές 
παστέλ εμφανίσεις. Η Peach Origin Palette 
συνδυάζει, κομψές αποχρώσεις του καφέ και 
του ροδακινί με έντονες μπλε και γκρι 
αποχρώσεις. Και οι δύο παλέτες περιέχουν 14 
σκιές ματιών με υψηλή χρωματική απόδοση, με 
ματ, ιριδίζοντα και μεταλλικά φινιρίσματα. 

Περίπου 11,49€ * 
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* προτεινόμενη λιανική τιμή 

POWER NAIL HARDENER TREATMENT 

Αυτό το εξαιρετικά ισχυρό, vegan, σκληρυντικό 
νυχιών είναι κυριολεκτικά το απόλυτο προϊόν. 
Σχηματίζει μια προστατευτική ασπίδα, σφραγίζει 
την επιφάνεια των νυχιών, δυναμώνει τα νύχια και 
τα κάνει πιο ανθεκτικά. Το 90% αυτών που το 
δοκίμασαν επιβεβαιώνουν επίσης ότι τα νύχια 
τους είναι πιο σκληρά και πιο δυνατά μετά την 
εφαρμογή. Δηλώνουν επίσης ότι τα νύχια τους 
σπάνε λιγότερο και δείχνουν καλύτερα και πιο 
υγιή. Για να το επιτύχετε αυτό, εφαρμόστε το 
βερνίκι δύο φορές την εβδομάδα. Η διαφανής 
φόρμουλα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 
βάση κάτω από το βερνίκι νυχιών. 

Περίπου 3,39 € * 

 

QUICK DRY TOP-COAT 

Το Quick Dry Top Coat δίνει στα 
νύχια ένα γυαλιστερό φινίρισμα 
έντονης λάμψης, επεκτείνει την 
ανθεκτικότητα του χρωματιστού 
βερνικιού νυχιών - και το καλύτερο 
από όλα: στεγνώνει εξαιρετικά 
γρήγορα μέσα σε μόλις 40 
δευτερόλεπτα. Απλώς εφαρμόστε 
ένα λεπτό στρώμα από το vegan top 
coat πάνω από το στεγνό βερνίκι, 
περιμένετε 40 δευτερόλεπτα και τα 
φρέσκα περιποιημένα νύχια είναι 
έτοιμα. 

Περίπου 3,39€*  

 

 

 

EXPRESS QUICK DRY DROPS 
Πρέπει να κάτσετε ακίνητοι για αρκετά 

λεπτά μέχρι να στεγνώσει το βερνίκι 

νυχιών; Αυτό σταματάει εδώ και τώρα! Οι 

vegan Express Quick Dry Drops είναι must 

για μια ακόμη ταχύτερη ρουτίνα νυχιών. 

Μόλις εφαρμοστεί το βερνίκι νυχιών, 

τοποθετήστε μία σταγόνα από το χωρίς 

σιλικόνη προϊόν σε κάθε νύχι για να 

μειώσετε τον χρόνο στεγνώματος. Τα 

έλαια αμυγδάλου, macadamia και kukui 

nut θρέφουν τα πετσάκια και μετατρέπουν 

το μανικιούρ σε μια εμπειρία σπα στο 

σπίτι. 

Περίπου 3,99€*  

 

 

EXPRESS SPRAY ON BASE COAT  

Βάψτε τα! Αυτό το καινοτόμο σπρέι σε 
γυάλινο υψηλής ποιότητας μπουκαλάκι πάει 
το μανικιούρ σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. 
Δείτε πως: Μόλις ψεκαστεί σε κάθε 
μεμονωμένο νύχι από απόσταση 
τουλάχιστον δέκα εκατοστών, το vegan, 
διαφανές Express Spray On Base Coat 
στεγνώνει σε μόλις 40 δευτερόλεπτα (χωρίς 
να σχηματίζονται ραβδώσεις!). Ταυτόχρονα, 
θρέφει τα νύχια και τα πετσάκια με ηλιέλαιο, 
βιταμίνη Ε και γλυκερίνη. Δεν υπάρχει 
ευκολότερος ή ταχύτερος τρόπος να 
προετοιμάσετε τα νύχια, να τα προστατέψετε 
από τον αποχρωματισμό και να τα 
ετοιμάσετε για το αγαπημένο σας βερνίκι 
νυχιών. 

Περίπου 4,39€*  

 

 

 

STRONGER NAILS STRENGTHENING  
NAIL LACQUER  
Η λύση 2-σε-1 για εύθραυστα, μαλακά νύχια! Τα vegan 

Stronger Nails Lacquers ενισχύουν τα νύχια με τη 

βοήθεια ενός μεταλλικού συμπλέγματος που περιέχει 

ψευδάργυρο, μαγνήσιο, πυρίτιο, σίδηρο και χαλκό. Το 

82% των καταναλωτών επιβεβαιώνει, ότι τα νύχια τους 

έγιναν πιο σκληρά και σπάνε λιγότερο μετά από μόνο 

μία εβδομάδα εφαρμογής. Δείτε πώς λειτουργεί: 

Εφαρμόστε το βερνίκι νυχιών, αφαιρέστε το απαλά 

μετά από τρεις με τέσσερις ημέρες και εφαρμόστε το 

ξανά. Συνεχίστε τη θεραπεία για τουλάχιστον μία 

εβδομάδα. Η σειρά διατίθεται σε συνολικά 7 

αποχρώσεις που χαρίζουν πολύ υψηλή κάλυψη, 

συμπεριλαμβανομένων τόσο των διακριτικών όσο και 

έντονων χρωμάτων, έτσι ώστε κάθε λάτρης των νυχιών 

να είναι βέβαιος ότι θα βρει το τέλειο συνδυασμό 

χρώματος και ενδυνάμωσης. 

Περίπου 3,99€ * 

 

 

99% NATURAL NAIL OIL 

Φυσικά, περιποιημένα και υπέροχα υγιή νύχια - χάρη 
στο 99% Natural Nail Oil. Το vegan απαλό και 
ευχάριστα αρωματισμένο έλαιο νυχιών αποτελείται 
από 99% φυσικά και φυτικά έλαια όπως αμύγδαλο, 
macadamia, καρύδα και ηλιέλαιο. Εφαρμόζεται 
εύκολα με μια πιπέτα και δίνει στα ξηρά νύχια και τα 
χαλασμένα πετσάκια μια τέλεια περιποιημένη 
εμφάνιση σε χρόνο μηδέν. 

Περίπου 3,99€* 
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* προτεινόμενη λιανική τιμή 

τιμήmended retail price 

Να είσαι αυθεντικός, φυσικός και απλά "εσύ". Με περηφάνεια! Γιατί είμαστε υπέροχοι ακριβώς όπως είμαστε - 
και έχουμε το θάρρος να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας (και τους άλλους!). Το μακιγιάζ μπορεί να εμπνεύσει 
και να τονίσει τη μοναδική, φυσική ομορφιά μας. Τα προϊόντα αυτής της τάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη δημιουργία ενός διακριτικού "no make-up" look, χρησιμοποιώντας απαλά χρώματα, nude τόνους και 
ευχάριστα ελαφριές υφές, καθώς και διαφάνεια για να βελτιώσουμε τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά μας χωρίς 
όμως να τα κρύψουμε ή να τα καλύψουμε.  

 

WATERMELON SHINE GLOW LIP BALM  

Το νέο Watermelon Shine Glow Lip Balm είναι σίγουρο ότι θα γίνει το 
απόλυτο must σε κάθε τσάντα παραλίας την άνοιξη και το καλοκαίρι - και 
όχι μόνο! Ξεχωρίζει για την εξαιρετική, μεταλλική συσκευασία του και το 
φρουτώδες άρωμα και γεύση. Χρωστικές ουσίες που αντιδρούν στην τιμή 
του pH του δέρματος, καλύπτουν απαλά τα χείλη με ένα κομψό, φρέσκο 
ροζ και η απαλή υφή προσφέρει ένα φυσικό φινίρισμα λάμψης. 

Περίπου 5,69 €*   

 

 

POWER FULL 5 LIP CARE 

Οι Φανταστικοί 5 στην περιποίηση των χειλιών! 
Όταν το αγγούρι, το καρπούζι, το goji berry, το 
τζίντζερ και το υαλουρονικό οξύ συνδυάζουν τις 
δυνάμεις τους, δημιουργείται το νέο Power Full 5 
Lip Care. Ο ενυδατικός συνδυασμός των 
superfood, θρεφει εντατικά τα χείλη χωρίς να 
αφήνει μία κολλώδη αίσθηση. Επιπλέον, το Power 
Full 5 Lip Care προσφέρει ένα υπέροχο 
φρουτώδες άρωμα και με τις τέσσερις διακριτικές 
αποχρώσεις του αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά 
των χειλιών. 

Περίπου € 3,99* 

VOLUMIZING TINT & GLOW LIP BALM 

Τα Volumizing Lip Balms από την CATRICE 
ενισχύονται με μια νέα Tint & Glow έκδοση, με 
ένα εκπληκτικό 2 σε 1 αποτέλεσμα: Χάρη στα 
συστατικά της μενθόλης, το καταπραϋντικό 
χειλιών δίνει μια αίσθηση μουδιάσματος και 
επιπλέον όγκο. Και δεν είναι μόνο αυτό: Το lip 
balm αντιδρά στην τιμή του pH των χειλιών 
παρέχοντάς τους μια φυσική απόχρωση σε 
απαλό ροζέ τόνο. 

Περίπου 5,69€*   

. 

POWER PLUMPING GEL LIPSTICK 

Η δημοφιλής σειρά κραγιόν Power Plumping Gel Lipsticks 
κυκλοφορεί τώρα και σε μια μίνι έκδοση. Τα νέα κραγιόν 
περιέχουν σωματίδια glitter, έχουν μία ευχάριστα απαλή υφή 
και χαρίζουν μία ελαφριά λάμψη και ένα διακριτικό χρώμα 
στα χείλη. Όπως και τα ήδη υπάρχοντα κραγιόν, οι νέες 
εκδοχές μαλακώνουν και γεμιζουν ορατά τα χείλη χάρη στο 
ενυδατικό υαλουρονικό οξύ που περιέχουν. Διατίθενται σε 
απαλό nude, ανοιχτό ροζ και σε μία κομψή ροζ απόχρωση. 
Θα αναγνωρίσετε τα νέα κραγιόν από το ημιδιαφανές glitter 
καπάκι τους. 

Περίπου 4,59€*   

 

POWER FULL 5 LIQUID LIP BALM 

Αυτό το υγρό, vegan lip balm σε πρακτική συσκευασία, 
δίνει στα χείλη μια όμορφη, λαμπερή εμφάνιση, 
εντατική φροντίδα και ενυδάτωση. Το ενσωματωμένο 
σύμπλεγμα Superfood με βιταμίνη Ε, βούτυρο καριτέ, 
πράσινο τσάι και εκχύλισμα goji berry περιποιείται το 
δέρμα των χειλιών, ενώ το υαλουρονικό οξύ χαρίζει 
φυσικό όγκο. Εύκολο στην εφαρμογή με το πρακτικό 
απλικατέρ, οι οκτώ αποχρώσεις της απαλής υφής του 
με μεσαία κάλυψη, παρέχουν ένα εντυπωσιακά 
γυαλιστερό φινίρισμα και εξασφαλίζουν εξαιρετικά 
απαλά χείλη. 

Περίπου 4,59 €*   
 

 



 

* προτεινόμενη λιανική τιμή 

GLAM & DOLL EASY WASH OFF POWER 
HOLD VOLUME MASCARA 

Υπάρχει μία νέα Glam & Doll μάσκαρα στην πόλη με αυτήν 
την πολύ ξεχωριστή προσθήκη. Η μάσκαρα Easy Wash Off 
Power Hold Volume Mascara, βασισμένη σε μία 
πρωτοποριακή τεχνολογία, όχι μόνο δημιουργεί μια μοναδική 
εμφάνιση, αλλά κάνει και την αφαίρεση της μάσκαρα πιο 
εύκολη από ποτέ. Η υφή της μάσκαρα δεν μουντζουρώνει και 
κυριολεκτικά τυλίγεται γύρω από κάθε μεμονωμένη 
βλεφαρίδα για να παρέχει εκφραστικό όγκο και καμπύλη. Η 
μάσκαρα διαρκεί έως και 24 ώρες, αλλά μπορεί να αφαιρεθεί 
εύκολα το βράδυ χωρίς την ανάγκη για κάποιο προϊόν 
ντεμακιγιάζ. 

Περίπου 5,19€*   

 

TRUE SKIN 
MINERAL LOOSE POWDER  

Μία νεοφερμένη στην οικογένεια των True Skin. Μετά την 
πρόσφατη προσθήκη του True Skin Hydrating Foundation και του 
True Skin High Cover Concealer στα καταστήματα ομορφιάς, η 
σειρά επεκτείνεται τώρα με το True Skin Mineral Loose Powder. Η 
εξαιρετικά λεπτή, πολυτελής μεταξένια πούδρα με 52% ανόργανα 
συστατικά, κυριολεκτικά λιώνει πάνω στο δέρμα και του δίνει ένα 
φυσικό ματ φινίρισμα. Παρόλο που εκ πρώτης όψεως δείχνει 
ελαφρώς χρωματισμένη, όταν απλώνεται στο δέρμα η πούδρα 
γίνεται διάφανη. Είτε εφαρμοστεί πάνω από το foundation είτε 
μόνη της, δημιουργεί ένα soft-focus εφέ. Η πούδρα περιέχει 
επίσης ενυδατικό υαλουρονικό οξύ και δεν περιέχει σιλικόνη και 
έλαια. Χάρη στο ενσωματωμένο καπάκι, η πούδρα μπορεί να 
ανοίξει και να κλείσει με τον βέλτιστο τρόπο, οπότε είναι ιδανική 
για χρήση εν κινήσει και εξασφαλίζει πάντα μια ακριβή δοσολογία. 

Περίπου 5,69 €*   

 

CHEEK LOVER OIL-INFUSED BLUSH 

Το θέλω και θα το αποκτήσω! Με αυτό το 
πολύχρωμο, ψημένο ρουζ κάθε εμφάνιση σίγουρα 
θα κλέψει τις εντυπώσεις. Ο κοραλί-ροδακινί τόνος 
ταιριάζει σε όλους τους τύπους δέρματος, χαρίζει 
στην επιδερμίδα μια υγιή και φρέσκια εμφάνιση 
και σας κάνει να λάμπετε με τα εξαιρετικά λεπτά, 
χρυσά σωματίδια λάμψης. Ταυτόχρονα, ένα 
σύμπλεγμα λαδιού και ιβίσκου θρέφει το δέρμα. 

Περίπου 5,69€*   

 

 

GLAM & DOLL EASY WASH OFF 
POWER HOLD EYELINER 

Αυτό το eyeliner δημιουργεί το τέλειο 
εκφραστικό look και μπορεί να αφαιρεθεί 
εύκολα το βράδυ χωρίς την ανάγκη για 
κάποιο προϊόν ντεμακιγιάζ. Το μακράς 
διαρκείας Easy Wash Off Power Hold 
Eyeliner δεν μουντζουρώνει και μπορεί να 
χειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, από το 
μάθημα γιόγκα έως τη βραδινή βόλτα με τις 
φίλες σας. Για έως 24 ώρες! Χάρη στην 
πρωτοποριακή του φόρμουλα, η αφαίρεσή 
του το βράδυ μπορεί να γίνει σε 
δευτερόλεπτα - απλώς ξεπλύνετε με ζεστό 
νερό. Το “Ιδανικό Ταίρι” για τη μάσκαρα 
Glam & Doll Easy Wash Off Power Hold 
Volume. 

Περίπου 3,99€*   

 

 

ONE STEP SKIN PERFECTOR  

Ψάχνετε το τέλειο δέρμα σε ένα μόλις βήμα; 
Αυτό το προϊόν συνδυάζει ό,τι ακριβώς 
χρειάζεστε: είναι ένα ενυδατικό primer, 
προσφέρει υψηλής ποιότητας φροντίδα, μέτρια 
προστασία από τον ήλιο και ένα διακριτικό 
χρώμα - όλα σε ένα μόνο προϊόν! Χάρη στην 
ελαφριά υφή του, το One Step Skin Perfector 
περιποιείται το δέρμα, δίνοντας μία ευχάριστη 
και άνετη αίσθηση και παρέχει εντατική 
φροντίδα χάρη στη βιταμίνη C που περιέχει. 
Κατά την εφαρμογή, οι χρωστικές του γίνονται 
ένα με την επιδερμίδα και προσαρμόζονται στον 
τόνο του δέρματος - για ένα ελαφρώς 
χρωματισμένο αποτέλεσμα με ελαφριά κάλυψη. 
Ο δείκτης SPF 20 προστατεύει επίσης το 
πρόσωπο από τις ακτίνες UV. Η απόλυτη 
εξοικονόμηση χρόνου στην πρωινή ρουτίνα 
ομορφιάς! 

Περίπου 6,89 €*   

 

 

 


