Lepsza sprzedaż

Wiosna
w makijażu

Daj wyraz swojej kreatywności z nową, limitowaną
kolekcją produktów do makijażu Amway.

B

łękit nieba i kwitnące kwiaty
– wiosna. Wszystko wygląda
inaczej, bardziej świeżo. Ty też
możesz odmienić swój
wizerunek! Nowa limitowana kolekcja
ARTISTRY™ Indigo Skies Eye pomoże Ci
uchwycić ducha wiosny. Trzy tworzące
zestaw cienie do oczu w kredkach są
dostępne w różnych kolorach: wyrazistym
Indigo, lśniącym Sky Blue i ciepłym Desert
Sand. Możesz używać ich jako cieni do
powiek lub do rysowania kresek. Produkty
są trwałe, a kolory głębokie, dzięki czemu
Twoje oczy będą doskonale podkreślone.
Kremowa, lekka i niezwykle gładka
konsystencja umożliwia tworzenie
zarówno subtelnego, jak i wyrazistego
makijażu. Nie potrzebujesz aplikatora:
kosmetyk utrzymuje się na skórze już za
pierwszym pociągnięciem. Do rozcierania
możesz użyć opuszków palców. Bez
problemu stworzysz różne wersje
makijażu: od smoky eyes przez elegancki
aż po wyrazisty i kolorowy. Kredka jest
wyposażona we wbudowaną temperówkę,
dzięki czemu możesz ją naostrzyć
i narysować cieńszą kreskę niezależnie od
tego, gdzie się znajdujesz!

Hipnotyzujące rzęsy, lśniące usta

Wiosenny makijaż doskonale dopełni
niebieski tusz do rzęs ARTISTRY
SIGNATURE EYES™ Tusz pogrubiający
Indigo.
Rewolucyjna formuła tego produktu
w intensywnym kolorze podkreśla każdą
rzęsę i zwiększa objętość nawet o 600%.
Zawarte w tuszu substancje odżywcze
wygładzają, nabłyszczają i poprawiają stan
rzęs. Szczoteczka MagnaBoost zwiększa
objętość i rozdziela rzęsy.
Idealnym uzupełnieniem wiosennego
makijażu będzie pomadka ARTISTRY
SIGNATURE COLOR™ w jednym z trzech
nowych odcieni: subtelnym, lśniącym
i cielistym Sandstone, iskrząco różowym
Pink Quartz lub chłodnym, kremowym
Coral Sunrise.
Pomadki z tej kolekcji zawierają
wyjątkowe pigmenty, intensywnie
nawilżające składniki oraz witaminę E.
Dzięki temu usta są odżywione, a kolor
jest kremowy i głęboki.
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Uchwyć piękno i energię
wiosny w nowym makijażu

Lepsza sprzedaż

Propozycje wiosennych makijaży

Nowy makijaż
na wiosnę!

Odważny makijaż
na wiosenne przyjęcie!

1 – PIELĘGNACJA SKÓRY:
ARTISTRY YOUTH XTEND™ Serum, ARTISTRY YOUTH XTEND
Krem odżywczy i ARTISTRY YOUTH XTEND Odżywczy
krem pod oczy.

Postępuj zgodnie z punktami 1 – PIELĘGNACJA SKÓRY
i 2 – WYRÓWNYWANIE KOLORYTU
(po lewej), aby stworzyć doskonałą bazę pod makijaż na przyjęcie.
Następnie nałóż kosmetyki w zachwycających kolorach:

2 – WYRÓWNYWANIE KOLORYTU:
ARTISTRY EXACT FIT™ Podkład w pudrze.
Nałóż podkład okrężnymi ruchami za pomocą pędzla,
zaczynając od nosa. Po nałożeniu produktu twarz powinna być
promienna i wyglądać naturalnie.

3 – OCZY:
ARTISTRY Indigo Skies Cienie do oczu w kredce.
Narysuj kreskę kredką w kolorze Indigo wzdłuż trzech czwartych
górnej linii rzęs . Rozetrzyj palcami, wychodząc nieco ponad
powiekę ruchomą.

3 – OCZY:
ARTISTRY Indigo Skies Cienie do oczu w kredce.

Narysuj kreskę wzdłuż całej dolnej linii rzęs i rozetrzyj.

Nałóż cień w kolorze Desert Sand przy linii rzęs, a następnie
rozetrzyj ją palcami aż pod łuk brwiowy.
Następnie nałóż Sky Blue i roprowadź na całą powiekę ruchomą.
Narysuj na górnej i dolnej powiece kreski kredką Indigo, zaczynając
od zewnętrznego kącika i dochodząc do jednej trzeciej linii rzęs.
Pozostałe dwie trzecie podkreśl Sky Blue i Desert Sand.


Pociągnij rzęsy od cebulek aż po końce tuszem ARTISTRY
SIGNATURE EYE™ Tuszem pogrubiającym w kolorze Indigo,
a następnie od razu nałóż u nasady warstwę czarnego
wydłużającego tuszu do rzęs ARTISTRY SIGNATURE EYES.

 Narysuj

kreskę kredką Desert Sand na wewnętrznej stronie górnej
linii rzęs jednej. Rozetrzyj od linii rzęs aż do łuku brwiowego,
a następnie pod całym łukiem brwiowym.



Delikatnie nałóż kredkę Sky Blue przy dolnej linii rzęs i rozetrzyj.



Pociągnij rzęsy od cebulek aż po końce tuszem pogrubiającym
ARTISTRY SIGNATURE EYE™ w kolorze Indigo, a następnie od
razu nałóż u nasady warstwę czarnego wydłużającego tuszu do
rzęs ARTISTRY SIGNATURE EYES.

4 – TWARZ:
Muśnij kości policzkowe różem ARTISTRY w kolorze
Sun Kissed lub Tuscany.
5 – USTA:
Nałóż pomadkę ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ w odcieniu
Pink Quartz lub Sandstone.
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4 – KOLOR:
Muśnij kości policzkowe różem ARTISTRY w kolorze
Sun Kissed lub Tuscany.
5 – TWARZ:
Nałóż pomadkę ARTISTRY SIGNATURE COLOR w kolorze
Coral Sunrise.
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1. ARTISTRY EXACT FIT™
Podkład w pudrze

2. A
 RTISTRY™ Indigo Skies

3.

4.

Cienie do powiek w kredce:
Indigo, Sky Blue i Desert Sand,
nr kat. 118335;
ARTISTRY SIGNATURE EYES™
Pogrubiający tusz Indigo,
nr kat. 118337
A
 RTISTRY SIGNATURE
COLOR™ Pomadki do ust:
Pink Quartz, nr kat. 118339
Coral Sunrise, nr kat. 119398
Sandstone, nr kat. 118338
ARTISTRY Róż do policzków
Sunkissed, nr kat. 109937,
Tuscany, nr kat. 109938
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Błękit w wersji Gucci

Dżins jak marzenie
Eksperymentuj i baw
się nowymi odcieniami
– radzi Rick DiCecca,
światowej sławy
makijażysta ARTISTRY

Stwórz
nowy
wizerunek
– W tym sezonie skoncentrowałem
się na oczach. Zaproponowane
przeze mnie kolory są inspirowane
Ameryką Południowo-Zachodnią.
Produktów w nowych kolorach
można używać na dwa
sposoby: jako cienie do powiek
i do malowania kresek. Mam
nadzieję, że zdecydujesz się
na eksperymenty i zabawisz
się interesującymi odcieniami.
Przekonaj się, jak hipnotyzujące
mogą stać się Twoje oczy!

Wieczny błękit
Niebieski dżins to ponadczasowa i bardzo popularna klasyka.
Połączenie różnych odcieni niebieskiego, jak w przypadku tego
stroju domu mody Gucci, nigdy nie wychodzi z mody.

ARTISTRY™ Zestaw
pędzli do makijażu,
6 szt. nr kat. 0867

Wskazówka Ricka:
Tworząc makijaż, który ma utrzymać się
przez cały dzień, najpierw pokryj całe powieki,
od linii rzęs aż po łuki brwiowe, kredką
Desert Sand.
Po chwili kosmetyk zapewni nieskazitelną bazę,
na którą możesz nałożyć kolejne cienie lub kreski.
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