Metallic meets Matt
Trendová kolekce dekorativní kosmetiky ALCINA podzim/zima 2018

Metalický, nebo matný finiš? Na tom v nové sezóně nezáleží, oba vzhledy jsou totiž trendy. Důkazem
je nová trendová kolekce ALCINA podzim/zima 2018, která zahrnuje jak populární matné rtěnky, tak
i stále rostoucí hit v podobě metalického líčení očí i rtů. A to v těch nejzajímavějších podzimních
tónech!

Matt Lip Colour
• Trendy matná textura
Užijte si luxusně hebký pocit s matnou barvou na rty
Matt Lip Colour v odstínu rosewood. Díky své textuře
nabízí optimální krytí a oceníte i její pěsticí složení.
MPC: 340 Kč

Metallic Lip Fluid
•

Oslnivá metalická textura
Podlehli jste trendu tekutých rtěnek? Pak svou
pozornost zaměřte na Metallic Lip Fluid, který vyniká
krémovou a vysoce pigmentovanou konzistencí. Nabízí
trendy metalický finiš a také rychlou a snadnou
aplikaci. Na rtech je příjemný a nezanechává lepivý
pocit. K dostání v odstínu old pink.
MPC: 240 Kč
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Eyepowder
• Precizní a intenzivní
Svůdný pohled zafunguje vždy. Pomohou vám
k němu tři nové odstíny pudrových očních stínů
v tužce Eyepowder. Jejich zúžený aplikátor se
postará o to, aby bylo nanášení jednoduché a
přesné, hedvábně jemná textura zase slibuje
intenzitu i dlouhodobou výdrž. K dostání ve
třech odstínech – grey-matic, khaki-matic a
mauve-matic.
Tip: Pro nabrání optimálního množství barvy
pohybujte aplikátorem ve víčku vpřed a vzad.
MPC: 340 Kč

Magic Kajal
•
Metalický finiš a dlouhá výdrž
Objevte trendy metalický finiš tužek na oči Magic Kajal, které dodají vašemu
pohledu v nové sezóně na výraznosti. Oslní vás svou dlouhou výdrží a
odolností proti vodě a otěrům. Oceníte i jejich jemnou konzistenci, díky které
je nanášení rychlé a snadné. K dostání ve dvou odstínech – metallic blue a
metallic brown.
Tip: Perfektní pro kontury podél horních a dolních řas. Nejsou vhodné pro
aplikaci do vnitřního víčka.

MPC: 250 Kč

Limitovaná kolekce je k dostání v salonech spolupracujících se značkou ALCINA od konce září 2018.
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