FALL in love
Zbarvěte rty do tónů podzimu s novou kolekcí ALCINA

Nová limitovaná kolekce dekorativní kosmetiky od ALCINY nese přiléhavý název FALL in love. Je totiž
plná trendy podzimních barev, které si zkrátka nejde nezamilovat. Svou pozornost věnuje rtům,
kterým propůjčí ty nejkrásnější tóny po vzoru aktuálních hitů, a navíc vyzývá i ke hře s touto
barevnou paletou – vytvoření ombré líčení. Nechte se jím pro tento podzim unést také!

Pure Lip Color
• Krémová rtěnka
Rtěnky ve čtyřech perfektních podzimních odstínech si vás získají svou vynikající výdrží a vysokým
krytím. Obsahují cenné rostlinné oleje a na rtech tak zajišťují příjemně jemný, hebký pocit.
K dostání v odstínech:
 natural mauve 01
 warm sienna 02
 cashmere rose 03
 poppy red 04
MPC: 340 Kč / 11,95 €
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Lip Duo
• Oboustranná tužka na rty
Ombré look přesně podle aktuálních trendů i profesionální modelování rtů
hravě zvládnete s oboustrannými tužkami na rty. Jsou dlouhotrvající, vynikají
intenzivními barvami a díky obsahu bambuckého másla zajišťují perfektně
hebké rty.
K dostání ve dvou odstínech:
 cinnamon brown
 berry nude
MPC: 270 Kč / 9,95 €

Satin Lip Gloss
• Lesk na rty
Lesk na rty vás okouzlí svou lehkou texturou a trendy třpytivým finišem. Na
rtech vytvoří optický push-up efekt, takže budou rty působit plnějším a
smyslnějším dojmem. Zamilujete si jej i díky atraktivní vůni tonkových bobů.
MPC: 290 Kč / 10,90 €

Jak na ombré look ve třech krocích
Varianta 1
1. Kontura: Lip Duo berry nude
2. Rtěnka: Lip Duo berry nude
3. Na střed rtů: Pure Lip Color poppy red

Varianta 2
1. Kontura: Lip Duo cinnamon brown
2. Rtěnka: Lip Duo cinnamon brown
3. Na střed rtů: Pure Lip Color cashmere rose

Varianta 3
1. Kontura: Lip Duo cinnamon brown
2. Rtěnka: Lip Duo cinnamon brown
3. Na střed rtů: Satin Lip Gloss

K dostání v salonech spolupracujících se značkou ALCINA od září 2019.
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