*Предложението важи само от 1 до 13 април 2016г. и не се съчетава с други промоционални активности и намаления.

ESTÉE LAUDER
Sumptuous Extreme
Lash Multiplying Volume Mascara
СПИРАЛА ЗА НЕВИЖДАН ДОСЕГА ОБЕМ, БЕЗ СЛЕПВАНЕ
Представяме Ви следващото поколение Estée Lauder Sumptuous спирала– Sumptuous Extreme за мигли с екстремен обем! Миглите са
увеличени многократно само с едно нанасяне, карайки очите да изглеждат големи и дълбоки. Изпробвайте я върху Вашите мигли и нека
всички да се чудят - “Истински ли са?“
Какво е онова, което прави Sumptuous Extreme толкова добра в даването на обем? Това е комбинацията от Extreme Bold Volume™ formula,
специална бленда от три разработени от компанията видове фибри, както и ексклузивната четка Extreme BrushComber™.
Върховна четка за върховни мигли
Estée Lauder разработиха ексклузивна четка, наречена Extreme BrushComber™ – голяма четка с иновативна форма, която Ви дава
максимално сгъстяване и разделяне с гребенче. Четката задържа повече текстура, което означава, че размножава и подчертава миглите,
давайки им допълнително количество от течността. Триъгълната й форма я прави лесна за използване. Обхваща миглите и в найотдалечените ъгълчета на окото, въпреки големия си размер.
Extreme Bold Volume™ Formula
Тази наподобяваща мус формула съдържа уникална бленда от гел, полимери, восъци и пигменти, които дават максимален обем, без
слепване. Нова комбинация от различни по размер частици от пудра, сферичен кварц и парченаца слюда, прави обема максимален.
Tri-blend Multiplying Fibers – ексклузивни за Estée Lauder – действат като удължители за мигли, уплътнявайки дори най-бедните мигли – за
моментално умножаване и уплътняване на миглите. Трите различни вида фибри създават безпрецедентен обем за всяка мигла поотделно:
-

НОВО Hollow Tube Fiber (дълготрайно извиване и дължина) – Този нов вид еластични фибри са кухи по средата, за да не
утежняват миглите, придавайки им максимален обем.

-

НОВО Solid Rod Fiber (обем и дължина) – леки и къси, компактни фибри, които попълват миглите и работят като допълнителни
мигли. Четката улавя фибрите, за да даде допълнителна дължина и обем на всяка отделна мигла.

-

Micro-Locking Fiber (сгъстяване и дължина) – Фибрите са оформени в необичайна форма, на буквата ‘Y’, за да се закачат една
за друга, като кубчета, и да създадат максимална дължина и обем. Фибрите имат въгленово-черен цвят.

Специална бленда от матиращи слюди, обогатени с черни пигменти, в комбинация със сияещи перли, работи улавяйки светлината и подсилва
ефекта на черните пигменти, за да придаде на миглите наситен блясък и драматизъм!
Красиви мигли са здравите мигли. Специалният Lash-Advancing Vitamin Complex с пантенол (про-витамин B5), който се грижи за миглите и
естественият мощен дериват на антиоксиданти розмарин, помагат за предпазването на миглите от вредните агресии на околната среда.
Миглите са гъвкави и меки, без да се ронят.
Sumptuous Extreme Mascara е продукт без добавъчни аромати, офталмотологично тестван и подходящ за чувствителни очи, както и за хора с
контактни лещи.

