


KOREKTORY CYGNUS

Jasny beż 
01 

Naturalny 
02 

MASKUJĄCE

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Maskujące korektory do twarzy znakomi-
cie ukrywają wszelkie niepożądane zmia-
ny na skórze, cienie, zmarszczki, blizny, 
wypryski i przebarwienia. Przeznaczone 
są do uzyskania perfekcyjnego kolorytu.

ZALETY
 yUnikalna kompozycja składników poz- 
wala idealnie stopić się z pigmentem cery.
 yDzięki starannie dobranej do karnacji 
kolorystyce, kosmetyk jest niewidoczny 
nawet z bliska.
 yDelikatna konsystencja podnosi komfort 
aplikowania.
 yPłynna formuła zapewnia doskonałe 
krycie bez obciążania skóry.

ZASTOSOWANIE
Produkt nakładać na twarz przy pomocy 
aplikatora w celu skorygowania drobnych 
niedoskonałości skóry.

NA POPĘKANE NACZYNKA

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Ten korektor to skuteczny sposób na ukry- 
cie popękanych naczynek, pajączków, 
przebarwień oraz zatuszowanie zmian 
rumieniowych skóry.

ZALETY
 y Zielony pigment perfekcyjnie neutralizuje 
rumień.
 yWitaminy C i E pozostawiają skórę idealnie 
wygładzoną i odżywioną.
 yWygodny aplikator umożliwia nałożenie 
odpowiedniej warstwy kosmetyku.

ZASTOSOWANIE
Produkt nakładać na twarz przy pomocy 
aplikatora w miejscach przebarwionych 
i zmienionych przez popękane naczynka.

TWARZ / KOREKTORY

12 cm

14 cm

23 cm

Korektory Cygnus 

przeznaczone do ukrycia niedosko-

nałości cery.

Delikatna i jedwabista konsysten-

cja umożliwia wykonanie gładkiego 

makijażu twarzy.



SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Ilość z koloru Ilość sztuk

PRODUKT

maskujący 2 4 8
na naczynka 1 4 4

pod oczy 1 4 4
rozświetlający 1 4 4

TESTER 5 1 5
EKSPOZYTOR 1

TWARZ / KOREKTORY

KOREKTORY CYGNUS

ROZŚWIETLAJĄCY

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Korektor rozświetlający doskonale kryje 
ciemne obwódki pod oczami i oznaki zmę-
czenia, równocześnie wygładzając i spły-
cając drobne zmarszczki.

ZALETY
 yDrobinki odbijające światło rozświetlają 
wybrane miejsca i sprawiają, że oczy na- 
bierają świeżości i blasku.
 yBogactwo składników odżywczych zmniej-
sza opuchliznę i cienie pod oczami.
 yKwas hialuronowy, witamina A, C i E oraz 
D-panthenol pozwalają uzyskać jędrną 
i wygładzoną skórę.
 yWystępuje w jednym uniwersalnym 
kolorze.

ZASTOSOWANIE
Produkt nakładać pod oczami przy pomocy 
aplikatora, by jednym ruchem ukryć ozna-
ki zmęczenia i czasu.

POD OCZY

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Korektor pod oczy skutecznie ukrywa 
ciemne przebarwienia i idealnie stapia 
się ze skórą, a ponadto jest niewidoczny 
nawet z bliska. Kosmetyk jest szczególnie 
polecany kobietom po 35 roku życia.

ZALETY
 yMaskuje cienie i drobne zmarszczki w oko-
licach oczu.
 yDzięki aktywnym składnikom takim jak 
D-panthenol oraz witaminy A, C, E i PP 
wygładza i rozjaśnia skórę.
 y Zawiera ekstrakt ze scutellarii, który działa 
wybielająco, a także zapobiega powsta-
waniu i rozjaśnia plamy pigmentacyjne na 
skórze wywołane nadmiernym opalaniem.
 yPreparat, poprzez ujęty w składzie ekstrakt 
ze scutellarii, posiada również działanie 
przeciwzapalne i przeciwalergiczne.
 yNawilża i uelastycznia skórę pod oczami.

ZASTOSOWANIE
Produkt nakładać pod oczami przy pomocy 
aplikatora, by jednym ruchem ukryć ozna-
ki zmęczenia i czasu.



STOJAK NA TESTERY 
PODKŁADÓW
Ekspozytor kaskadowy na testery pod-
kładów (3 rodzaje po 5 kolorów), służy 
do wygodnej i eleganckiej prezentacji 
wszystkich trzech serii fluidów Diadem. 

Stojak zawiera 15 otworów, w których 
znajdują się wyłącznie testery, co znacz-
nie ułatwia klientkom wybór rodzaju 
i koloru produktu. 

TWARZ / PODKŁADY

21 cm

26 cm

26 cm



TWARZ / PODKŁADY

SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Ilość z koloru Ilość sztuk

PRODUKT 5 4 20

TESTER 5 1 5
STOJAK 1

WYTŁOCZKA 1
Przy zakupie 4 sztuk produktu z koloru piąta sztuka GRATIS!

Skwalan poprawia kondycję 

skóry, zapewnia prawidłowe 

nawadnianie nie dopuszczając 

do parowania wody z jej wnętrza. 

Nadaje jej miękkość i elastyczność. 

Ponadto jest antyoksydantem, 

chroniącym lipidowe struktury 

przed utlenianiem, a także zwięk-

szającym transport składników 

aktywnych w głąb skóry. Posiada 

właściwości gojące drobne uszkodze-

nia i stany zapalne.

Jasna porcelana 
01

Naturalny 
02

Ciepły beż 
04

Beż 
03

Opalony 
05

PODKŁADY KRYJĄCE
DŁUGOTRWAŁE, ZAWIERAJĄCE SKWALAN

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Długotrwały podkład zawierający skwa-
lan przeznaczony jest do korygowania 
niedoskonałości cery. Kosmetyk poma-
ga ukryć cienie pod oczami, różnorakie 
przebarwienia na twarzy i dekolcie, wi-
doczne blizny i zadrapania. Nadaje skó-
rze gładki, aksamitny wygląd, matowi 
oraz usuwa nadmiar sebum. Unikato-
wy dobór składników przyczynia się do 
ujednolicenia koloru skóry, a idealna 
konsystencja zapewnia równomierne 
rozprowadzenie fluidu. Produkt nadaje 
skórze świeżość i doskonałe nawilżenie.

ZASTOSOWANIE
Produkt nakładać na twarz przy pomo-
cy dłoni lub gąbeczki. Aplikacja polega 
na równomiernym wklepaniu jednej 
warstwy kosmetyku. W przypadku, gdy 
chcemy uzyskać mniej kryjący efekt ma-
kijażu, podkład najlepiej nakładać zwilżo-
ną w wodzie gąbeczką do makijażu.

ZALETY
 yDelikatna i lekka konsystencja.
 yNowoczesna formuła podkładu.
 yUnikalny dobór biopolimerów - po-
chodne skrobi kukurydzianej, gwaran-
tujące długotrwałe utrzymanie podkładu 
na skórze.
 y Zawiera D-panthenol - witaminę B5, która 
skutecznie łagodzi podrażnienia.
 y Zawiera witaminy C i E, odpowiadające 
za długotrwałą pielęgnację oraz poprawę 
elastyczności skóry.
 yUnikatowy charakter fluidu wynika 
z zastosowania skwalanu - roślinnego 
olejku kompleksowo pielęgnującego 
skórę, stosowanego głównie w kosmetyce 
ekskluzywnej.

20 cm

12 cm

23 cm

8 cm

12 cm

25 cm



TWARZ / PODKŁADY

SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Ilość z koloru Ilość sztuk

PRODUKT 5 4 20

TESTER 5 1 5
STOJAK 1

WYTŁOCZKA 1
Przy zakupie 4 sztuk produktu z koloru piąta sztuka GRATIS!

PODKŁADY MATUJĄCE
Z KONTROLĄ SEBUM

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Długotrwały, specjalistyczny podkład 
matujący, dzięki zawartości składników 
pochłaniających sebum – „sebum control” 
- idealnie równoważy strefy suche i tłuste. 
Fluid rozprowadza się miękko i równo, 
nadając skórze nieskazitelną gładkość 
oraz zapewniając idealne krycie. Produkt 
stanowi doskonałą bazę każdego ma-
kijażu, maskując wszelkie przebarwie-
nia i niedoskonałości. Dzięki składnikom 
aktywnym i witaminom pielęgnuje i na-
wilża skórę, nadając jej naturalny wygląd. 
Podkład znakomicie kryje, nie powodując 
efektu maski. Przeznaczony jest do skóry 
tłustej i mieszanej.

ZASTOSOWANIE
Produkt nakładać na twarz przy pomocy 
dłoni lub gąbeczki. Aplikacja polega na 
równomiernym wklepaniu jednej warstwy 
kosmetyku. W przypadku, gdy pożądany 
jest mniej kryjący efekt, należy najpierw 
zanurzyć w wodzie gąbkę do makija-
żu, a następnie aplikować nią podkład.

ZALETY
 yDzięki zawartości składników pochła-
niających sebum – „sebum control” daje 
doskonały, matujący efekt.
 y Idealnie równoważy strefy tłuste i suche.
 yDługotrwała formuła, utrzymująca się 
aż do 12 godzin.
 y Zawiera witaminy A, C i E, które zapew-
niają działanie ochronne i pielęgnacyjne.
 y Zawiera D-panthenol – witaminę B5, któ-
ra wykazuje działania nawilżające oraz 
skutecznie łagodzi podrażnienia.
 y Łatwo wnika w skórę i nadaje uczucie 
gładkości.
 yUmożliwia zachowanie idealnej cery przez 
cały dzień.
 yWyrównuje fakturę skóry, ukrywając jed-
nocześnie drobne przebarwienia, blizny, 
zaczerwienienia i inne niedoskonałości 
cery.
 y Chroni cerę przed szkodliwym działaniem 
czynników zewnętrznych.
 yNie zatyka porów i umożliwia oddycha-
nie skóry.
 y Chroni przed promieniowaniem UV.

Jasna porcelana 
01

Naturalny 
02

Ciepły beż 
04

Beż 
03

Opalony 
05

20 cm

12 cm

23 cm

8 cm

12 cm

25 cm



TWARZ / PODKŁADY

Jasna porcelana 
01

Naturalny 
02

Ciepły beż 
04

Beż 
03

Opalony 
05

SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Ilość z koloru Ilość sztuk

PRODUKT 5 4 20

TESTER 5 1 5
STOJAK 1

WYTŁOCZKA 1
Przy zakupie 4 sztuk produktu z koloru piąta sztuka GRATIS!

8 cm

12 cm

25 cm

PODKŁADY ODŻYWCZE 6W1
MAKSYMALNE NAWILŻENIE

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Lekki, specjalistyczny podkład nawilża-
jący z zawartością sześciu składników 
aktywnych, o wszechstronnym działa-
niu pielęgnacyjnym i ochronnym. Łatwo 
wnika w skórę, doskonale ją wygładza, 
nadając satynową gładkość i poprawiając 
koloryt. Innowacyjna formuła produktu 
sprawia, że cera będzie świeża i bardziej 
promienna niż kiedykolwiek. Wyrównuje 
fakturę skóry, ukrywając jednocześnie 
drobne przebarwienia i inne jej niedosko-
nałości. Polecany do skóry suchej i mie-
szanej.

ZASTOSOWANIE
Produkt nakładać na twarz przy pomocy 
dłoni lub gąbeczki. Aplikacja polega na 
równomiernym wklepaniu jednej warstwy 
kosmetyku. W przypadku, gdy pożądany 
jest mniej kryjący efekt, należy najpierw 
zwilżyć gąbeczkę do makijażu, a następ-
nie aplikować nią podkład.

ZALETY
 y Zawiera 6 składników aktywnych  
o wszechstronnym działaniu pie-
lęgnacyjnym i ochronnym.
 yWitamina B5 - wykazuje działanie na-
wilżające i łagodzi podrażnienia, łatwo 
wnika w skórę i nadaje uczucie gładkości.
 yWitamina PP – uszczelnia naczynka 
krwionośne, chroniąc je przed pękaniem,  
poprawia barierę lipidową naskórka.
 yWitamina E – pełni funkcję pielęgnującą, 
przyspiesza proces odnowy skóry, ma 
działanie kojące, korzystnie wpływa na 
nawilżenie skóry.
 yKwas hialuronowy – tworzy naturalny 
film wzmacniający barierę hydrolipido-
wą skóry, aktywnie nawilża i zapobiega 
utracie wody przez naskórek.
 yWitamina C – aktywny składnik o właści-
wościach antyutleniających, chroni i spaja 
ścianki naczyń krwionośnych.
 yWitamina A - zapobiega rogowaceniu 
naskórka oraz jego nadmiernemu wy-
suszeniu, uelastycznia i poprawia wygląd 
zewnętrzny skóry.
 yNie zatyka porów i umożliwia oddycha-
nie skóry.

20 cm

12 cm

23 cm



TWARZ / PODKŁADY

SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Ilość z koloru Ilość sztuk

PRODUKT 5 3 15

TESTER 5 1 5
STOJAK 1

Naturalna porcelana 
05

Naturalny 
01

Ciepły beż 
04

Jasny beż  
03

Opalony 
02

AKSAMITNY PODKŁAD 
MATUJĄCY CAROLINE’S ROSE
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Długotrwały, ekskluzywny i bogaty 
w składniki aktywne podkład matują-
cy idealnie się wchłania i świetnie kryje 
wszelkie niedoskonałości skóry, nawilża-
jąc ją i zapewniając naturalny wygląd. Ma 
działanie matujące i zapewnia kontrolę 
nad błyszczeniem. Utrzymuje się na skó-
rze, nie zmieniając koloru nawet w tak 
niekorzystnych warunkach jak wysoka 
temperatura czy wysoka wilgotność po-
wietrza.  Podkład doskonale rozprowadza 
się po twarzy nie powodując efektu maski. 
Przeznaczony do każdego rodzaju skóry.

ZASTOSOWANIE
Produkt nakładać na twarz przy pomocy 
dłoni lub gąbeczki. Aplikacja polega na 
równomiernym wklepaniu jednej warstwy 
kosmetyku. W przypadku, gdy pożądany 
jest mniej kryjący efekt, należy najpierw 
zwilżyć gąbkę do makijażu wodą, a na-
stępnie aplikować nią podkład. Nie należy 
odkręcać opakowania przed zużyciem. 

ZALETY
 y Zawiera witaminę E oraz roślinne i morskie 
ekstrakty, mające właściwości ochron-
ne i kojące.
 y Specjalna formuła zapewnia długotrwały 
efekt gładkiej cery przez wiele godzin.
 y Stapia się ze skórą nadając jej nieskazi-
telny wygląd w każdym świetle.
 y Zawiera cząsteczki rozpraszające światło 
dostosowane kolorem do pigmentu i ide-
alnie harmonizujące z karnacją.
 y Zapewnia doskonałe nawilżenie skóry.
 yNie brudzi ubrań.
 yTestowany pod kontrolą dermatologiczną.
 yDostępny w wygodnym opakowaniu, 
zwiększającym wydajność.

8 cm

13 cm

13 cm



ŚWIAT 
CAROLINE’S ROSE

Witaj w pięknym świecie kosmetyków 
kolorowych Caroline’s Rose. Zostały one 
stworzone z myślą o kobiecie aktywnej, 
dbającej o siebie, wymagającej. Kobiecie, 
która ma wysokie oczekiwania wobec 
produktu mającego zdobić i pielęgnować 
jej skórę.
Takie są właśnie kosmetyki Caroline’s 
Rose. Wypróbuj je i przekonaj się, jak 
szybko staną się nieodłącznym elemen-
tem każdego udanego dnia!

ZESTAW CAROLINE’S ROSE 

SKŁAD ZESTAWU

Ilość 
kolorów

Ilość 
z koloru

Ilość 
sztuk

Testery 
konturówek do brwi EB 3 1 3

Konturówki do brwi EB 3 4 12
Testery 
konturówek do oczu EL 5 1 5

Konturówki do oczu EL 5 4 20
Tester konturówki 
w kałamarzu DL 1 1 1

Konturówka 
w kałamarzu DL 1 4 4

Testery podkładów 
matujących VF 5 1 5

Podkłady matujące VF 5 3 15
EKSPOZYTOR 1

10 cm

18 cm

50 cm



EKSPOZYTOR PRODUKTÓW 
PRASOWANYCH „TABLO”
Służy do prezentacji testerów produktów prasowanych  - pięciu kolekcji cieni do powiek, 
różów do policzków oraz pudrów brązujących i matujących. Ekspozytor może zostać 
ustawiony na ladzie, co pozwala klientkom na zapoznanie się z dostępnym asorty-
mentem w jednym miejscu i wypróbowanie jakości kosmetyków. Wszystkie blaszki 
montowane są na magnes, co znacznie ułatwia wymianę testerów po ich zużyciu.

32 cm 60 cm

61 cm



OCZY / CIENIE DO POWIEK

SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Ilość z koloru Ilość sztuk
PRODUKT 15 2 30
WZORNIK 1
EKSPOZYTOR 1

CIENIE PERŁOWE VIRGO
TRÓJKOLOROWE

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Cienie perłowe trójkolorowe umożliwiają 
uzyskanie rozświetlonych powiek. Mogą 
być stosowane jako lekki makijaż dzien-
ny lub zdecydowany, pełny nasyconych 
barw o metalicznym blasku, na wieczo-
rowe wyjścia. Wraz z aplikacją cienia na 
powiekę, na skórze powstaje cienki film 
okluzyjny. Stosowanie kosmetyku poma-
ga utrzymać odpowiedni poziom wilgoci 
na powierzchni skóry, pozwalając jej jed-
nocześnie oddychać. Produkt przezna-
czony dla młodszej grupy użytkowniczek.

ZASTOSOWANIE
Makijaż najlepiej rozpocząć od najja-
śniejszego koloru i nanieść go na całą 
powiekę, aż po łuk brwiowy. Następnie 
kolor pośredni użyć tylko na centralną 
część, a najciemniejszy zastosować w za-
łamaniu powieki. Nakładać pacynką lub 
małym pędzelkiem.

ZALETY
 yDelikatna, aksamitna struktura pozwala 
na doskonałą i jednocześnie prostą apli- 
kację.
 yOdpowiednio dobrane trzy kolory w opa-
kowaniu sprawiają, że barwy na powiece 
płynnie przechodzą między sobą, dając 
doskonały rezultat.
 y Cień nakładany na sucho wspaniale roz-
świetla powieki.
 yProdukt przystosowany jest do stoso-
wania na mokro, dając efekt nasyconych 
barw i metalicznego blasku.
 y Ilość nałożonego kosmetyku pozwala 
uzyskać różny efekt makijażu: od sub-
telnego i naturalnego, do intensywne-
go i nadającego głębię koloru.

Morska 
impresja 01

Fiołkowe 
marzenie 09

Niebieska 
laguna 02

Satynowa 
dama 10

Królowa 
nocy 03

Herbaciane 
wspomnienie 11

Zmysłowe 
popiele 04

Pastelowe 
brązy 12

Klasyczne 
szarości 05

Satynowe 
beże 13

Satynowe 
zielenie 06

Stonowana 
kawa 14

Romantyczne 
oliwki 07

Morelowa 
fantazja 15

Różane 
westchnienie 08

18 cm

8 cm

28 cm

21 cm

2 cm

34 cm



OCZY / CIENIE DO POWIEK

SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Ilość z koloru Ilość sztuk
PRODUKT 15 2 30
WZORNIK 1
EKSPOZYTOR 1

CIENIE PERŁOWE 
DORADO
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Cienie perłowe „DORADO” umożliwiają 
uzyskanie pełnego blasku i głębokich 
barw makijażu oka kobietom w każdym 
wieku. Szeroka gama kolorystyczna po-
zwala dokonać idealnego wyboru i wy-
dobyć szlachetność rysów każdych oczu. 
Specjalna kompozycja pigmentów zapew-
nia uzyskanie głębokich barw.

ZASTOSOWANIE
Produkt nakładać na wcześniej przygoto-
waną powiekę, używając specjalnej bazy 
lub podkładu. Aplikować równomiernie 
przy pomocy pacynki, miękkiego pędzelka 
lub opuszkiem palca.

ZALETY
 y Łagodna satynowa konsystencja.
 yNiezwykle prosta i trwała aplikacja pro- 
duktu.
 y Ilość nałożonego kosmetyku wpływa na 
efekt końcowy makijażu: od delikatnego 
rozświetlenia powieki aż po wyraziste 
nasycenie blaskiem.
 y Szeroka gama kolorów.
 y Funkcjonalne opakowanie.
 yWypukłość cienia w znacznym stopniu 
ułatwia wykonanie pięknego makija-
żu w krótkim czasie.

Beż 
01

Niebieski 
09

Cappuccino 
02

Granat 
10

Morela 
03

Turkus 
11

Brąz 
04

Gołębi 
12

Ecru 
05

Szary 
13

Róż 
06

Grafit 
14

Wrzos 
07

Biały 
15

Śliwka 
08

18 cm

8 cm

28 cm

21 cm

2 cm

34 cm



OCZY / CIENIE DO POWIEK

SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Ilość z koloru Ilość sztuk
PRODUKT 15 2 30
WZORNIK 1
EKSPOZYTOR 1

CIENIE MATOWE 
TAURUS
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Cienie matowe „TAURUS” umożliwiają 
uzyskanie gładkiego makijażu. Przezna-
czone dla kobiet w każdym wieku. Tu-
szują delikatne zmarszczki na powiekach, 
czyniąc spojrzenie bardziej subtelnym. 
Kaszmirowe cienie nie ścierają się, a kon-
systencja produktu sprawia, że nie zbiera 
się on w załamaniach skóry, jednocześnie 
nadając kolor, który odwzorowuje się na 
powiece.

ZASTOSOWANIE
Produkt nakładać na wcześniej przygo-
towaną powiekę, pokrytą specjalną bazą 
lub podkładem. Aplikować równomiernie 
przy pomocy pacynki, miękkiego pędzelka 
lub opuszkiem palca.

ZALETY
 yNie osypują się.
 yKremowa konsystencja.
 y Intensywne napigmentowanie.
 yWysoko zmikronizowana mika, zapew-
nia gładkość i znakomite przyleganie 
do skóry.
 yNowoczesne technologie wykorzysty-
wane w toku produkcyjnym.
 y Zawierają 70-75% mineralnych składni- 
ków.
 yPrzebadane dermatologicznie.
 yHipoalergiczna kompozycja składników.
 yNie zawierają parabenów.

Biały 
01

Wrzos 
09

Szary 
02

Złoty Ecru 
10

Gołębi 
03

Brąz 
11

Granat 
04

Ecru 
12

Niebieski 
05

Jasny Brąz 
13

Turkus 
06

Ciemny Beż 
14

Czarny 
07

Orzech 
15

Jasny Róż 
08

18 cm

8 cm

28 cm

21 cm

2 cm

34 cm



OCZY / CIENIE DO POWIEK

SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Ilość z koloru Ilość sztuk
PRODUKT 15 2 30
WZORNIK 1
EKSPOZYTOR 1

CIENIE SATYNOWE 
APODUS
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Cienie satynowe „APODUS” umożliwiają 
uzyskanie zarówno subtelnego jak i wy-
rafinowanego, nowoczesnego makijażu 
oka. Przeznaczone dla kobiet w każdym 
wieku. Kosmetyk doskonale rozprowa-
dza się, przylega do powiek i utrzymuje 
się przez wiele godzin. Produkt zawiera 
3 perfekcyjnie dobrane barwy, co pozwala 
uniknąć błędów kolorystycznych. Bazę 
powinien stanowić najjaśniejszy z odcieni, 
załamanie powieki należy wyróżnić cie-
niem najbardziej wyrazistym, natomiast 
ostatni powinien stanowić główny kolor.

ZASTOSOWANIE
Makijaż najlepiej rozpocząć od najja-
śniejszego koloru i nanieść go na całą 
powiekę, aż po łuk brwiowy. Następnie 
kolor pośredni użyć tylko na centralną 
część, a najciemniejszy zastosować w za-
łamaniu powieki. Nakładać pacynką lub 
małym pędzelkiem.

ZALETY
 y Satynowa konsystencja.
 yPerfekcyjna i trwała aplikacja.
 yGradacja wielkości perły pozwala na 
uzyskanie zarówno makijażu dziennego, 
jak i wieczorowego.
 yUnikalne zestawy kolorystyczne nasycone 
pigmentami wydobywające szlachetność 
barwy każdych oczu.
 y Funkcjonalne opakowanie niepozwalające 
na mieszanie się odcieni.
 yTrzy różne kolory w jednym zestawie po- 
magają uzyskać doskonały efekt.
 yOdpowiednio dobrana tonacja w poje-
dynczym zestawie pozwala na płynne 
przechodzenie barw niczym kolorów 
tęczy.

 Klasyczne 
popiele 01

Fiołkowa 
poezja 09

Poranna 
mgiełka 02

Pastelowe 
beże 10

Elegancki 
denim 03

Kawowe 
pragnienie 11

Gołębia 
laguna 04

Satynowe 
zielenie 12

Lazurowe 
niebo 05

Morelowa 
fantazja 13

Różane 
wspomnienie 06

Kuszące 
brązy 14

Romantyczna 
poezja 07

Pocałunek 
syreny 15

Naturalna 
elegancja 08

18 cm

8 cm

28 cm

21 cm

2 cm

34 cm



OCZY / CIENIE DO POWIEK

SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Ilość z koloru Ilość sztuk
PRODUKT 15 2 30
WZORNIK 1
EKSPOZYTOR 1

Niebieskie 
niebo 01 

Pastelowe 
brązy 09 

Morska 
impresja 02 

Naturalna 
elegancja 10 

Zmysłowe 
szarości 03 

Satynowe 
zielenie 11

Klasyczne 
popiele 04

Beżowe 
westchnienie 12 

Gołębia 
laguna 05

Kuszące 
brązy 13 

Fiołkowa 
poezja 06

Morelowa 
fantazja 14 

Różane 
wspomnienie 07

Kawowe 
pragnienie 15

Stonowane 
beże 08 

18 cm

8 cm

28 cm

Krzemionka  to substancja mineralna 

pochodzenia naturalnego. Cechuje się 

ona wysoką adsorpcją sebum oraz wilgo-

ci. Perfekcyjnie przylega do skóry, dzięki 

czemu skutecznie i długotrwale matuje, 

nawet w ekstremalnych warunkach wysokiej 

wilgotności i temperatury.  Sferyczne cząstki 

krzemionki posiadają zdolność do rozpraszania 

światła. W efekcie zastosowanie jej prowadzi do 

optycznego zmniejszenia zmarszczek. Kosme-

tyki na niej oparte są stosowane przez wiza-

żystów i charakteryzatorów. Zastosowanie tej 

substancji zapewnia efekt „soft focus” - optyczne-

go wygładzenia niedoskonałości skóry.

CIENIE MATOWE TUKANUS
Z KRZEMIONKĄ

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE 
Cienie „TUKANUS” to kolekcja wysoko 
napigmentowanych klasycznych ma-
tów, oferująca bogatą paletę kolorów. 
Umożliwiają uzyskanie gładkiego ma-
kijażu i tuszu ją delikatne zmarszcz-
ki na powiekach, czyniąc spojrzenie 
bardziej subtelnym. Unikalna techno-
logia i receptura, zawierająca 70% skład-
ników mineralnych sprawia, że kosmetyk 
ma właściwości remineralizujące i bak-
teriobójcze oraz chroni skórę przed pro-
mieniowaniem UV. Produkt zawiera 3 
idealnie dobrane barwy, co pozwala unik-
nąć błędów kolorystycznych i wykonanie 
perfekcyjnego makijażu oka. 

ZASTOSOWANIE 
Makijaż najlepiej rozpocząć od najja-
śniejszego koloru i nanieść go na całą 
powiekę, aż po łuk brwiowy. Następnie 
użyć koloru pośredniego tylko na cen-
tralną część, a najbardziej wyrazisty za-
stosować w za łamaniu powieki. Nakładać 
pacynką lub małym pędzelkiem. 

ZALETY 
 y Jedwabista konsystencja i trwała 
aplikacja. 
 y 70% składników mineralnych.
 y Zawarty w składzie kaolin działa 
jak bibułka, wyciągając z porów 
nadmiar sebum i zanieczyszczeń. 
 yWysoko zmikronizowana mika, 
zapewnia gładkość i znakomite 
przyleganie do skóry. 
 yKrzemionka (silica) posiada zdolność 
do rozpraszania światła, co w efekcie 
prowadzi do optycznego zmniejszenia 
zmarszczek i drobnych defektów 
skóry oraz daje efekt soft focus. 
 yDoskonała przyczepność, bez 
odkładania się w załamaniu powiek. 
 yProdukt mogą stosować 
właścicielki wrażliwych, skłonnych 
do podrażnień oczu oraz osoby 
noszące soczewki kontaktowe.



TWARZ / RÓŻE

SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Ilość z koloru Ilość sztuk
PRODUKT 15 2 30
WZORNIK 1
EKSPOZYTOR 1

RÓŻE ROZŚWIETLAJĄCE
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Róże rozświetlające stanowią delikatne 
wykończenie makijażu. Perfekcyjnie mo-
delują kształt twarzy i podkreślają miej-
sca, gdzie zostały naniesione. Szeroka 
gama kolorystyczna została skompono-
wana z przeznaczeniem do różnych kar-
nacji i typów urody. Polecane do każdego 
rodzaju skóry.

ZASTOSOWANIE
Róże rozświetlające najlepiej stosować 
od razu po nałożeniu podkładu. Kosmetyk 
nanosić pociągnięciami pędzla w górę, 
wzdłuż kości policzkowych w kierunku 
ucha.

ZALETY
 yKolor pozostaje na twarzy przez cały dzień.
 yProdukt bogaty w składniki i witaminy 
pielęgnujące skórę.
 y Satynowa konsystencja różu.
 yNie utlenia się.
 yNiezwykle wydajny.
 yWysmukla twarz i dodaje wdzięku.
 y Eleganckie opakowanie.
 yWypukła struktura różów pozwala na 
precyzyjną aplikację.
 y Szeroka gama kolorystyczna umożliwia 
dobranie kosmetyku według własnych 
preferencji.

Mgiełka 
różana 01

Pastelowa 
róża 09

Malinowa 
pokusa 02

Intens. 
malwa 10

Urokliwa 
morela 03

Delikatny 
beż 11

Ponętna 
róża 04

Kwitnąca 
róża 12

Chłodna 
morela 05

Piasek 
pustyni 13

Wenecki 
róż 06

Dotyk 
motyla 14

Różana 
magnolia 07

Różowa 
piwonia 15

Nektar 
brzoskwini 08

18 cm

8 cm

28 cm

21 cm

2 cm

34 cm



11 c
m

2 cm

37 cm

TWARZ / PUDRY

SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Ilość z koloru Ilość sztuk
PRODUKT 3 4 12
WZORNIK 1
EKSPOZYTOR 1

Przy zakupie 4 sztuk produktu z koloru piąta sztuka GRATIS!

EKSKLUZYWNE 
PERŁY PUDROWE
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Ekskluzywne perły pudrowe pozwalają 
uzyskać świeży i naturalny wygląd, dając 
efekt idealnie gładkiej i promiennej skóry. 
Mozaika kolorów subtelnie rozświetla 
cerę, dodając jej blasku i świeżości. Pro-
dukt uelastycznia skórę, a także chroni ją 
przed szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych. Polecany do każdego ro-
dzaju cery.

ZASTOSOWANIE
Puder najlepiej nabierać dużym, okrągłym 
pędzlem, zataczając koła po powierzchni 
kulek. Następnie aplikować na wybrane 
miejsca twarzy.

ZALETY
 yNiezwykła lekkość makijażu.
 y Specjalistyczny proces technologiczny 
gwarantuje długie utrzymywanie się na 
twarzy.
 yPróżniowe formowanie pereł i precyzyj-
na kompozycja składników zapewniają 
niezrównaną jakość.
 yOptyczna redukcja zmarszczek, dzięki 
odpowiedniej kolorystyce kulek.
 yProdukt mikronizowany - perły pudrowe 
o bardzo małych drobinkach, zapewnia-
jące perfekcyjną adaptację do skóry,  ele-
ganckie wykończenie i uczucie gładkości 
podczas aplikacji.
 yUwydatnia wybrane partie twarzy, ko-
rygując niedoskonałości.

Rozświetlający 
101

Naturalny 
102

 Brązujący 
103



TWARZ / PUDRY

SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Ilość z koloru Ilość sztuk
PRODUKT 6 4 24
WZORNIK 1
EKSPOZYTOR 1

Przy zakupie 4 sztuk produktu z koloru piąta sztuka GRATIS!

Jasna porcelana 01

Naturalny beż 04

Transparentny 02

Opalony 05

Naturalny 03

Ciepły beż 06

20 cm

2 cm

27 cm

20 cm

8 cm

26 cm

PUDRY MATUJĄCE 
PRASOWANE 
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE 
Pudry prasowane o delikatnej konsysten-

cji, zapewniające gładkie i matowe 
wykończenie makijażu. Lekka tek-

stura produktu pozwala zachować 
naturalną jasność koloru skóry, 
rozpraszając jej blask i zapewnia-
jąc nieskazitelny wygląd. Dzięki 
mikronizacji składników jest on 
bardzo lekki i trwały oraz ideal-
nie wtapia się w skórę. Świetnie 
się nakłada i daje mocny efekt 
krycia. Zawarte mikrokuleczki 

zapewniają uczucie ekstremal-
nej miękkości, ponieważ podczas 

aplikacji przesuwają się po skórze 
nie powodując uszkodzeń. Pudry po-

lecane do każdego rodzaju cery.

ZASTOSOWANIE
Puder nakładać jako wykończenie maki-
jażu miękką gąbeczką lub bardzo delikat-
nym pędzlem.

ZALETY 
 yDają lekkie, matowe wykończenie bez 
efektu maski.
 yWysokie właściwości adaptacyjne produk-
tu, możliwe dzięki mikronizacji składników.
 yOgraniczają wydzielanie sebum i nie ob-
ciążają cery. 
 y Skóra wygląda świeżo przez cały dzień. 
 yUltralekka formuła z drobinkami pudru 
matuje skórę, ukrywając drobne przebar-
wienia i niedoskonałości cery. 
 yUtrwalają podkład, delikatnie podkreślając 
naturalną rzeźbę twarzy. 
 yWyrównują koloryt i zapewniają efekt 
jednolitej cery.
 y Idealny kosmetyk dla kobiet ceniących 
sobie jakość w dobrej cenie. 



TWARZ / PUDRY

SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Zapas Puderniczka Ilość sztuk
PRODUKT 6 2 1 18
WZORNIK 1
EKSPOZYTOR 1

Jasny brąz 01

Czekoladowy brąz 04

Opalony 02

Intensywnie opalony 05

Kusząca czekolada 03

Opalony beż 06

20 cm

2 cm

27 cm

20 cm

8 cm

26 cm

PUDRY BRĄZUJĄCE 
PRASOWANE 
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE 
Pudry brązujące to kosmetyki uni-

wersalne, które można stosować na 
twarz i ciało, bez względu na koloryt 
skóry. Kolekcja zawiera 3 odcienie 
pudrów matowych oraz 3 odcienie 
pudrów perłowych. Pudry matowe 
doskonale nadają się do konturowa-
nia twarzy i ciała, bez obawy o smu-
gi i plamy. Pudry perłowe podkreślą 

kości policzkowe, skroń i kości żuchwy, 
budując światłocień. Produkt przy-

ciemnia koloryt cery, ukrywając zmę-
czenie i dając efekt delikatnej opalenizny. 
Przeznaczony dla kobiet w każdym wieku. 

ZASTOSOWANIE 
Puder nakładać jako wykończenie ma-
kijażu miękką gąbeczką lub delikatnym 
pędzlem. 

ZALETY 
 y Jedwabista struktura pudru w połączeniu 
ze skórą daje efekt absolutnie naturalnej 
opalenizny. 
 y Zawarty w składzie kaolin działa jak 
bibułka, wyciągając z porów nadmiar 
sebum i zanieczyszczeń. 
 yWysoko zmikronizowana mika, zapew- 
nia gładkość i znakomite przyleganie do 
skóry. 
 yUltralekka formuła pozwala ukryć 
drobne przebarwienia i niedoskonałości 
cery. 
 yProdukt pogłębia i odświeża opaleni-
znę, a także stanowi idealne wykończenie 
każdego makijażu.
 yPudry dostępne w dwóch różnych od- 
słonach: w eleganckim opakowaniu 
z transparentną pokrywką oraz w eksklu-
zywnej puderniczce z lusterkiem.



ZMYSŁOWA PUDERNICZKA PUDER PRASOWANY

TWARZ / PUDRY

SKŁAD ZESTAWU Ilość 
kolorów

Ilość 
z koloru

Ilość 
sztuk

ZESTAW ZMYSŁOWYCH PUDERNICZEK
PRODUKT 12 1 12
WZORNIK KSIĄŻECZKA 1
ZESTAW ZAPASÓW PUDRU
PRODUKT 12 2 24
WZORNIK KSIĄŻECZKA 1
ZESTAW MIX
ZMYSŁOWA PUDERNICZKA 12 1 12
ZAPAS PUDRU 12 1 12
WZORNIK KSIĄŻECZKA   1

PUDRY PRASOWANE M&S
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Puder prasowany Mokry &  Suchy to ekskluzywny 
i delikatny produkt, odznaczający się wysoką jako-
ścią, który chroni, upiększa i pielęgnuje twarz, nada- 
jąc jej jednocześnie aksamitny wygląd. Kosmetyk tworzy 
lekki film nieobciążający skóry. Polecany do każdego ro-
dzaju cery. 

ZASTOSOWANIE 
Specjalna faktura produktu daje możliwość stosowania 
pudru na sucho, dla uzyskania aksamitnego i naturalnego 
wyglądu, jak i na mokro, zwilżoną lateksową gąbecz-
ką, w celu uzyskania efektu pokrycia i rozświetlenia.  

ZALETY
 yWysokie właściwości adaptacyjne produktu, możliwe 
dzięki mikronizacji składników.
 yNaturalne dopasowanie do karnacji. 
 y Szeroka gama kolorów, umożliwiająca każdej kobiecie 
idealne dopasowanie barwy.  
 yMożliwość stosowania na sucho i mokro.
 yProdukt dostępny w dwóch odsłonach: w eleganckim 
czarnym opakowaniu, zawierającym specjalny schowek 
na gąbeczkę, która w przypadku stosowania na mokro 
powinna być przechowywana oddzielnie, a także w zmy-
słowej, wygodnej puderniczce z lusterkiem, umożliwiającej 
wykonanie makijażu w każdej chwili. 

Naturalna 
porcelana 01

Opalony beż 
05

Naturalny-zimna 
tonacja 09

Transparentny 
(dla szatynki) 02

Transparentny 
(dla brunetki) 06

Intensywny 
opalony 10

Ciepły beż 
03

Transparentny 
(dla blondynki) 07

Jasny beż 
11

Nasycony 
ciepły beż 04

Opalony 
08

Naturalny 
ciepła tonacja 12



APLIKATORY

GĄBECZKA DIADEM

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Syntetyczna gąbeczka stosowana jest w celu 
matowego wykończenia makijażu. Przeznaczona 
do aplikacji pudru w kamieniu, pokładu w kre-
mie i korektora.

ZALETY
 yNiezwykle prosta i trwała aplikacja.
 yPrecyzyjne rozprowadzenie produktu.
 y Zachowanie równomiernej warstwy kosmetyku.
 y Idealna dla osób uczulonych na lateks.

ZASTOSOWANIE
Odrobinę kosmetyku nabrać na suchą gąbecz-
kę i równomiernie rozprowadzić na twarzy. W celu 
uwypuklenia kości policzkowych powtórzyć czyn-
ność.

GĄBECZKA LATEKSOWA

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Gąbeczka lateksowa umożliwia uzyskanie za-
równo delikatnego, subtelnego jak i mocnego, 
wyrafinowanego makijażu twarzy. Przeznaczona 
do aplikacji pudru w kamieniu, podkładu w kre-
mie i korektora. Sprawdza się idealnie przy sto-
sowaniu pudru kompaktowego jako podkładu.

ZALETY
 yNiezwykle prosta i trwała aplikacja.
 yPrecyzyjne rozprowadzenie produktu.
 y Zachowanie równomiernej warstwy kosmetyku.
 yMożliwość stosowania na mokro oraz na sucho.
 yWykorzystanie pudru kompaktowego jako 
podkładu.
 yGąbeczkę można prać w wodzie z mydłem.

ZASTOSOWANIE
Gąbeczkę można stosować na dwa sposoby:

 yPrzy wykonywaniu delikatnego makijażu zwilżyć 
aplikator, wycisnąć nadmiar wody, nabrać pu-
der i rozprowadzać go na twarzy.
 yW celu uzyskania mocnego efektu odrobinę ko-
smetyku nabrać na suchą gąbeczkę i dociskać do 
twarzy miejsce przy miejscu.

AKCESORIA / APLIKATORY



TEMPERÓWKA 
CAROLINE’S ROSE

Temperówka wyprodukowana przez renomowaną, nie- 
miecką firmę Kum, przeznaczona do ostrzenia drewnianych 
konturówek do brwi, oczu i ust. Produkt wykonany z ma-
teriałów najwyższej jakości, które nie wyginają się i nie 
łamią nawet pod wpływem ostrzenia kredek z drewna 
cedrowego. Wysoka jakość nierdzewnych noży pozwa-
la w łatwy i szybki sposób zaostrzyć konturówki. Tempe-
rówka służy wiele lat, nie ulegając tępieniu. 

ZASTOSOWANIE
Ostrzyć konturówkę uprzednio schłodzoną w lodówce. 
Resztki rysika usuwać plastikowym  szpicem dołączonym 
do temperówki, służącym do czyszczenia trudno dostęp-
nych miejsc, szczególnie w okolicy ostrza.

PASKI DO FRANCUSKIEGO 
MANICURE

Samoprzylepne paski ułatwiają perfekcyjne wykonanie 
French Manicure. Idealne dla Pań, które dbają o wygląd 
swoich dłoni. Dzięki nim można z łatwością wykonać 
estetyczne zdobienia paznokci samodzielnie w domu.  
Zestaw zawiera: 10 x 30 sztuk.

ZASTOSOWANIE: 
Należy oczyścić paznokcie, umieścić na nich naklejki 
i pokryć koniec płytki białym lakierem. Po całkowitym 
wyschnięciu usuwa się paski,a następnie maluje całą po-
wierzchnię paznokci lakierem o naturalnym kolorze.

AKCESORIA

AKCESORIA 



MASKARA 3W1
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Maskara wydłużająco – pogrubiająco – odżyw-
cza przeznaczona jest dla każdej kobiety, która 
chce zniewalać zmysłową objętością i zalotną 
długością swoich rzęs. Oprócz elektryzujące-
go wizualnego efektu tusz ma właściwości 
wzmacniające i regenerujące.

ZASTOSOWANIE
Tusz aplikować przy użyciu szczoteczki bezpo-
średnio na rzęsy jako wykończenie makijażu oka. 
Już jedna warstwa daje pożądany efekt.

ZALETY
 yProdukt hipoalergiczny.
 y Efekt zdrowych, długich, gęstych rzęs.
 y Ekstrakt ze słodkich migdałów oraz witamin  
A i E, regeneruje i odżywia rzęsy, nadając im 
połysk.
 yNaturalne woski i olejki zapewniają trwałość 
przez cały dzień.
 yKompozycja składników sprawia, że produkt 
nie podrażnia wrażliwej skóry wokół oka.
 yDelikatna, kremowa konsystencja.
 y Idealna dla cienkich i osłabionych rzęs.
 yBardzo łatwo zmywa się mleczkiem do 
demakijażu.
 y Intensywnie czarny kolor tuszu.

SERUM DO RZĘS
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Serum jest ratunkiem dla bardzo zniszczonych 
rzęs - działa wzmacniająco i odbudowująco. 
Produkt w postaci opalizującego żelu może 
być używany zarówno jako odżywka, jak i jako 
podkład pod tusz. Dzięki systematycznemu 
stosowaniu serum, rzęsy stają się mocniejsze, 
gęstsze, bardziej elastyczne i lśniące.

ZALETY
 yPosiada ceramidy A2, które skutecznie za-
pobiegają łamaniu i wypadaniu, dając efekt 
mocnych, silnych i zdrowych rzęs.
 yPoprzez zawarty w składzie D-panthenol, 
wzmacnia strukturę włosów, zwiększając 
tempo ich wzrostu oraz ich grubość.
 y Zawiera kwas hialuronowy, który przyczynia 
się do wzrostu i dogłębnie odżywia rzęsy.
 yKompleks kolagen + elastyna chroni, wygładza, 
nawilża, a także przyspiesza odbudowę i re-
generację komórek.
 yPod wpływem działania białka jedwabiu rzęsy 
stają się lśniące i elastyczne.

ODŻYWKA DO RZĘS
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Odżywka przeznaczona jest do cienkich i osła-
bionych rzęs. Działa regenerująco i wzmacnia-
jąco. Może posłużyć także jako bezbarwny tusz.

ZASTOSOWANIE DLA SERUM I ODŻYWKI
Preparat aplikować przy użyciu szczoteczki 
bezpośrednio na rzęsy. Już jedna warstwa 
daje pożądany efekt wzmocnienia, odżywie-
nia i blasku. Dla uzyskania efektu regeneracji 
produkt stosować dwa razy dziennie przez 
dłuższy czas.

ZALETY
 y Idealna dla zniszczonych i delikatnych rzęs.
 y Zawiera pentanol i keratynę, które mają funkcje 
wzmacniające i odżywcze.
 yNaturalny połysk.
 y Efekt mocnych, zdrowych rzęs.
 yKompozycja składników sprawia, że produkt 
nie podrażnia wrażliwej skóry wokół oka.

OCZY / PREPARATY ODŻYWCZE 
DO RZĘS

SKŁAD ZESTAWU Ilość sztuk
MASKARA 3W1 4
SERUM DO RZĘS 4
ODŻYWKA DO RZĘS 4
STOJAK 1

13 cm

29 cm

11 cm



KONTURÓWKA WODOODPORNA Z PĘDZELKIEM
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Eyeliner w płynie z pędzelkiem „LADY” 
umożliwia wykonanie precyzyjnego ry-
sunku oka równą i niezwykle trwałą kre-
ską. Przeznaczony do malowania cienkiej 
linii.

ZASTOSOWANIE
Obrys oka wykonać przy pomocy pę-
dzelka, który nabierze odpowiednią ilość 
tuszu, co da efekt cienkiej, precyzyjnej 
kreski, pięknie podkreślającej oko.

ZALETY
 yWodoodporna.
 yWydajna.
 yDługotrwała.
 y Szybkoschnąca.
 yNie rozmazuje się.
 y Lśniąco czarny kolor tuszu.
 yDoskonały pędzelek idealny do robienia 
cienkiej kreski.

KONTURÓWKA HIPOALERGICZNA Z PĘDZELKIEM
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Eyeliner w płynie z pędzelkiem „LONG 
LASTING” umożliwia wykonanie precy-
zyjnego rysunku oka. Świetnie sprawdza 
się w malowaniu wyrazistej i szerokiej 
kreski na powiece. Jest bezpieczny w sto-
sowaniu dla szczególnie wrażliwej skóry.

ZASTOSOWANIE
Obrys oka wykonać przy pomocy pre-
cyzyjnego pędzelka, który nabierze od-
powiednią ilość tuszu. Uzyskamy linię 
pięknie podkreślającą oko i pielęgnującą 
jego delikatne okolice. Rysowanie wyrazi-
stej i szerokiej kreski na powiece da efekt 
elektryzującego spojrzenia.

ZALETY
 yProdukt hipoalergiczny.
 y Formuła na bazie wody sprawia, że pro- 
dukt nie podrażnia wrażliwych oczu.
 yNaturalny i wygodny pędzelek.
 y Zastosowanie nowoczesnej kompozy-
cji składników pozwala na przedłużenie 
trwałości makijażu.
 y Intensywnie czarny kolor tuszu.

STYLIZATOR OKA W PISAKU
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Stylizator oka jest eyelinerem do kre-
sek w pisaku, który umożliwia bardzo pre-
cyzyjne podkreślenie konturu oka. Idealnie 
sprawdza się przy prowadzeniu cieniut-
kich linii. Jest bezpieczny w stosowaniu dla 
szczególnie wrażliwej skóry.

ZASTOSOWANIE
Obrys oka wykonać przy pomocy sztyw- 
nego aplikatora, który umożliwia popro-
wadzenie cieniutkiej kreski, subtelnie 
podkreślającej oko. Produkt przechowy-
wać w pozycji pionowej, zakrętką w dół.

ZALETY
 yHipoalergiczny.
 yWydajny.
 y Sztywny aplikator, idealny do malowania 
niezwykle cienkiej kreski.
 y Formuła na bazie wody sprawia, że produkt 
nie podrażnia wrażliwych oczu.

OCZY / KONTURÓWKI



COSMETICS
SZAFIR OCZY / KONTURÓWKI

SZAFIR

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Tusz do kresek w kałamarzu idealnie pod-
kreśla kontur, wydobywa piękno i kształt 
oczu. Eyeliner w płynie doskonale uzupeł-
nia makijaż bez nadmiernego obciążania 
powieki, a efekt utrzymuje się przez cały 
dzień. Elastyczna formuła zapobiega wy-
sychaniu i wykruszaniu się tuszu.

ZALETY
 yGłęboka barwa.
 y Łatwe prowadzenie i precyzyjna linia.
 yWodoodporny.
 y Szybkoschnący.
 yDobrze kryjący.
 yNie rozmazuje się nawet przy dużej wil-
gotności powietrza.
 yDopasowuje się do skóry.
 yDobrze przylega do powieki.
 y Zapewnia długotrwały efekt..

ZASTOSOWANIE
Aplikatorem narysować kreskę tuż u nasady 
rzęs. Jego idealnie dobrana końcówka ułatwia 
poprowadzenie perfekcyjnego konturu na powie-
kach, a elastyczność tuszu zapobiega rozmazy-
waniu się i wykruszaniu.

 yW celu uzyskania makijażu dziennego czynność 
wykonać przed nałożeniem cienia.
 yWyraźną czarną kreskę można uzyskać rysując 
linię rzęs po nałożeniu cienia.

CAROLINE’S ROSE

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Wodoodporna konturówka w płynie 
idealnie podkreśla oraz wydobywa na-
turalne piękno i kształt oczu.
Specjalnie dobrany aplikator ułatwia 
narysowanie perfekcyjnego konturu 
na powiekach i u nasady rzęs bez roz-
mywania się kreski. Intensywna czerń 
specjalnie dobranych pigmentów za-
wartych w produkcie idealnie podkreśla 
linię rzęs i stanowi doskonałe uzupeł-
nienie makijażu. Elastyczna formuła 
zapobiega wysychaniu i wykruszaniu 
się tuszu, dzięki czemu efekt makijażu 
utrzymuje się przez cały dzień.

ZALETY
 yWodoodporna.
 yGłęboka barwa i doskonałe krycie.
 y Łatwe prowadzenie i precyzyjna linia.
 y Szybkoschnąca.
 yNie rozmazuje się nawet przy dużej 
wilgotności powietrza.
 yDoskonale przylega do powieki, zapew-
niając długotrwały efekt.

WODOODPORNE TUSZE 
DO KRESEK



USTA / BŁYSZCZYKI

Burgund 06 Malaga 09

Magnolia 01 Morelowy 04Karminowy 03

Wiśniowy 08Pąsowy 07 Różowy 10

Poziomkowy 02 Łososiowy 05

SKŁAD ZESTAWU Ilość kolorów Ilość z koloru Ilość sztuk

PRODUKT 10 3 30

TESTER 5 1 5
STOJAK 1

Przy zakupie 4 sztuk produktu z koloru piąta sztuka GRATIS!

10 cm

11 cm

24 cm

13 cm

12 cm

24 cm

POMADKA W PŁYNIE 
PURE SHINE
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Pomadki w płynie w formie jedwabistego 
balsamu koloryzują usta, nadając im wy-
soki połysk, wygładzają ich powierzchnię 
oraz zabezpieczają przed utratą wilgo-
ci. Produkty łączą najlepsze cechy po-
madki i błyszczyka, sprawiając, że usta 
lśnią i nie sklejają się. Dzięki unikatowe-
mu połączeniu nawilżających emolien-
tów i wosków produkt daje niezwykle 
bogate odczucie na skórze ust. Zawar-
ta w składzie witamina E pełni funkcję 
pielęgnującą i przyspiesza proces odnowy 
skóry. Pomadki w płynie stanowią idealne, 
satynowe wykończenie dla kobiecych ust. 

ZASTOSOWANIE
Nakładać przy pomocy wygodnego i wy-
dajnego aplikatora bezpośrednio na usta. 
Zastosowanie produktu nadaje zmysłowy 
połysk, a usta lśnią, jak po jednoczesnym 
użyciu pomadki i błyszczyka. 

ZALETY
 y Zawierają w składzie ekstrakt z brazy- 
lijskiej rośliny z rodziny astrowatych 
(Spilanthes Acmella Flower), nazywa-
ny Ziołowym Botox’em, który działa jak 
naturalny lifting dla ust.
 y Zawierają polimery, które powiększa-
ją i uwypuklają usta. 
 yMają działanie kojące i przeciwzapalne 
oraz korzystnie wpływają na nawilżenie 
skóry.
 yNadają wysoki połysk, powodując że 
uśmiech hipnotyzuje kolorem i nabiera 
niepowtarzalnego blasku.
 y Zawierają najwyższej jakości, nabłysz-
czające mikrodrobinki. 
 yNadają ustom miękkość, zmysłowość 
i delikatność. 
 yMają lekką konsystencję. 
 y Zapewniają trwały kolor przez długi czas, 
nawet do 5 godzin.



PAZNOKCIE / ODŻYWCZE PREPARATY DO PAZNOKCI

EKSPOZYTOR 
ODŻYWEK 
DO PAZNOKCI
Służy do eleganckiej i wygodnej prezen-
tacji odżywek. Pełni także funkcję bardzo 
pojemnego opakowania zbiorczego. Po-
siada 12 ramion do zawieszenia produk-
tów. Może zostać ustawiony zarówno 
na ladzie, jak i na regałach. Nadaje się 
również do prezentacji odżywek, jako pro-
duktów impulsowych, przy kasie sklepu. 
Ekspozytor pozwala klientkom na zapo-
znanie się z dostępnym asortymentem.

SKŁAD ZESTAWU Rodzaj Ilość z rodzaju Ilość sztuk
PRODUKT 12 3 36
STOJAK   1

24 cm

71 cm

32 cm



  y Czarne algi z Antarktyki 

  y Czarna jagoda Acai 

  y Ekstrakt z czarnego 

kawioru 

REGENERACYJNE SERUM 
DO PAZNOKCI NA NOC 0-64

PRZEZNACZENIE 
Regeneracyjne serum do paznokci dzia-
ła w nocy, przywracając uszkodzone pa-
znokcie do życia. Innowacyjna struktura 
sprawia, że preparat po kontakcie z pa-
znokciami zmienia się w przezroczysty 
żel, zapewniając regenerację, odżywie-
nie i rozświetlenie. Po obudzeniu pa-
znokcie mają zdrowszy wygląd i blask. 
Długotrwałe stosowanie preparatu za-
pewnia zdrowe paznokcie z mocnymi 
końcówkami. 

ZASTOSOWANIE: 
 yPreparat stosować w ramach kuracji 
co noc przez dwa tygodnie na czyste skór-
ki i paznokcie. W celu uzyskania lepszych 
rezultatów, produkt należy wmasować. 
 yAby podtrzymać działanie po przepro-
wadzeniu kuracji, serum stosować dwa 
razy w tygodniu.

ZALETY 
 y Formuła zawiera czarne algi z Antarktyki, 
bogate w białka i sole mineralne, które 
zwalczają wolne rodniki oraz odżywiają 
paznokcie. 
 y Zawiera luksusowy ekstrakt z czarnego 
kawioru, źródła kwasów tłuszczowych, 
który nawilża paznokcie i tworzy świe-
tlistą barierę przeciwko negatywnym 
czynnikom zewnętrznym. 
 y Zdrowa formuła na bazie wody, nie za-
wiera parabenów. 
 y Szybko wchłaniający się żel umożliwia 
nasycenie skórek i paznokci substancjami 
odżywczymi. 
 y Zawarta w formule czarna jagoda Acai 
zapobiega starzeniu się paznokci. 



  y Hexanal

  y Olejek z baobabu

  y Olejek arganowy

  y Ekstrakt z fiołka

ELIKSIR 7W1 
0-65

PRZEZNACZENIE
Elixir 7w1 umożliwia przeprowadzenie 
innowacyjnego programu odnowy pa-
znokci. Preparat bogaty w substancje 
aktywne sprawia, że paznokcie stają 
się mocniejsze, gładsze i zdecydowa-
nie zdrowsze. Zawiera acetylometioni-
nę i peptyd o strukturze keratyny, które 
wspólnie wzmacniają paznokcie i zapo-
biegają pękaniu. Aminokwasy energety-
zują i pobudzają wzrost paznokcia, zaś 
witamina E i ekstrakt z fiołka zapewniają 
nawilżenie, działanie przeciwutleniają-
ce i ochronne.

ZASTOSOWANIE:
W celu przeprowadzenia kuracji paznok-
cia, preparat stosować co najmniej dwa 
razy w tygodniu po 2 warstwy.
Jedna warstwa preparatu zapewnia 
ochronę paznokcia i może stanowić bazę 
pod lakier. 

ZALETY
Eliksir 7w1 zapewnia 7 wspaniałych efek-
tów:

 y Siła – głęboko odżywione paznokcie.
 yWzrost – stymuluje wzrost komórek.
 yWzmocnienie - pogrubia i wzmacnia 
paznokcie.
 yOchrona – przed łamaniem i rozdwajaniem.
 yWygładzenie - wypełnia szczeliny, za-
pewniając jedwabistą gładkość.
 yNawilżenie - przywraca naturalny poziom 
nawilżenia.
 yPołysk – naturalny blask paznokci.



  y Nitroceluloza

  y Cząstki stałe 

  y Filtr UV

  y Szybki czas schnięcia

EFEKT ŻELOWYCH PAZNOKCI 
BEZ LAMPY UV 0-66

PRZEZNACZENIE 
Preparat natychmiast zwiększa objętość 
paznokci, nadając im delikatnie wypukły 
kształt i wspaniały połysk. Pozostawia 
doskonale gładką i lśniącą powierzchnię, 
jednocześnie odporną na odpryski i ściera-
nie. Po zastosowaniu preparatu paznokcie 
wyglądają jak po nałożeniu profesjonal-
nych lakierów żelowych. Przeznaczony do 
wszystkich rodzajów paznokci. 

ZASTOSOWANIE
 yWarstwa wierzchnia zwiększająca ob-
jętość – aplikacja jednej warstwy na 
wyschnięte paznokcie pozwoli uzyskać 
efekt profesjonalnego żelu.
 yOdświeżenie manicure – powtórna apli-
kacja preparatu pozwala na odświeżenie 
połysku i przedłużenie trwałości lakieru.

UWAGA! Ze względu na wysoką zawar-
tość cząstek, nie nakładać na niewy-
schnięty lakier. 

ZALETY
 yNadaje efekt żelowego manicure.
 y Formuła zawiera cząstki stałe, które 
nadają płytce paznokcia efekt objętości. 
 yPrzedłuża trwałość lakieru. 
 yWyjątkowo krótki czas schnięcia preparatu. 
 yOdświeża kolor paznokci.
 y Zawiera filtr UV, zapobiegający przebar-
wieniom i zażółceniom. 
 yKrystalicznie czyta formuła na bazie nitro-
celulozy tworzy olśniewający połysk żelu. 

PAZNOKCIE / ODŻYWCZE PREPARATY DO PAZNOKCI



  y Zaawansowany kompleks 

komórek macierzystych

  y Lipidy roślinne

  y Technologia tlenowa

  y Filtr UV

PAZNOKCIE / ODŻYWCZE PREPARATY DO PAZNOKCI

KOMPLEKSOWE 
ODŚWIEŻENIE 
OSŁABIONYCH PAZNOKCI 
0-68

PRZEZNACZENIE
Odżywka odświeżająca, przeznaczona 
do paznokci osłabionych nakładaniem 
tipsów.

ZALETY
 yPoprawia przyczepność tlenu do powło-
ki, uwzględniając naturalną fizjologię 
paznokcia.
 yPrzyspiesza wzrost i pomaga normali- 
zować zniszczoną strukturę.
 yTworzy twardą warstwę wzmacniającą, 
która ochroni, odżywi i nawilży naturalne 
paznokcie.
 y Chroni przed przebarwieniami.
 yWygładza nierówności.
 yOgranicza dostęp wody.
 yRedukuje rozwarstwianie się.
 yOpóźnia proces starzenia.
 yPaznokcie są odbudowane i utwardzone już 
po 4 tygodniach regularnego stosowania.

ZASTOSOWANIE
 yBaza pod lakier - aplikacja jednej warstwy 
na czyste, naturalne paznokcie ochro-
ni je, wzmocni przyczepność emalii oraz  
przedłuży trwałość manicure.
 yPodwójna warstwa - utwardza i odbu-
dowuje, poprawiając stan paznokci już po  
4 tygodniach regularnego stosowania.

TOTALNA REGENERACJA 
0-67

PRZEZNACZENIE
Dla osób oczekujących nowej, zaawanso-
wanej generacji środków do pielęgnacji 
paznokci. Preparat nawilżający przezna-
czony do suchych paznokci, podatnych 
na łuszczenie się, łamanie i rozdwajanie.

ZALETY:
 yWSZECHSTRONNE DZIAŁANIE PREPA- 
RATU, który utrzymuje naturalny poziom 
nawilżenia i ułatwia oddychanie, ZWAL-
CZAJĄC WSZYSTKIE PROBLEMY paznokci.
 yMówi STOP! paznokciom:

 - suchym i łamliwym,
 - kruchym i słabym,
 - delikatnym i miękkim,
 - zniszczonym i cienkim,
 - rozdwajającym się i łuszczącym,
 - matowym i zażółconym,
 - przebarwionym i z plamami,
 - o nierównej powierzchni.

 y Łatwo się rozprowadza, szybko wysy-
cha, pozostawiając błyszczącą war-
stwę z lekkim odcieniem i efektem 
zdrowego paznokcia.

ZASTOSOWANIE:
 y Stosować jedną warstwę na czyste, na-
turalne paznokcie, dla osiągnięcia efektu 
nabłyszczenia i delikatnej stylizacji.
 yW celu zapewnienia maksymalnej sku-
teczności stosować regularnie, co 2 dni 
przez 4 tygodnie.

  y Metionina, cysteina

  y Kompleks lipidów roślinnych

  y Technologia tlenowa

  y Proteiny warzywne

  y Cholesterol, silikon



  y Zaawansowany 

kompleks roślinnych 

komórek macierzystych

  y Technologia tlenowa

  y Pochłaniacz UV

  y Naturalne nawilżenie

  y Hipoalergiczne składniki

  y Nie zawiera toluenu, DBP, 

formaldehydu i kamfory

PAZNOKCIE / ODŻYWCZE PREPARATY DO PAZNOKCI

ODŻYWKA 
WIELOFUNKCYJNA 3W1 
0-70

PRZEZNACZENIE
Hipoalergiczny preparat przeznaczony 
do wszystkich rodzajów paznokci. Służy 
jako baza pielęgnacyjna, utwardzacz i na-
błyszczacz manicure.

ZALETY:
 yHipoalergiczna formuła zapewnia pa-
znokciom naturalne nawilżenie.
 y Jest lekki, łatwy w nakładaniu i szybko 
schnie, dzięki czemu stanowi idealny 
podkład pod wszystkie rodzaje lakierów.
 yUtrwala, chroni i przedłuża okres trwa-
łości lakierów kolorowych, uwypuklając 
ich barwę.
 yDaje efekt błyszczących, naturalnych i od-
pornych paznokci.

ZASTOSOWANIE:
 yBaza pod lakier - aplikacja jednej warstwy 
na czyste i suche paznokcie zapewnia 
poprawę przyczepności emalii.
 yNaturalny manicure - nadaje naturalną 
barwę i zapewnia nawilżenie po nało-
żeniu dwóch warstw na czyste i suche 
paznokcie.
 yWarstwa wierzchnia - działa nabłysz-
czająco i utwardzająco po aplikacji na 
pomalowane paznokcie.

STOP 
KRUCHYM I ŁAMLIWYM 
PAZNOKCIOM 0-69

PRZEZNACZENIE
Odżywka przeznaczona do delikatnych, 
cienkich i osłabionych paznokci, podatnych 
na łuszczenie, rozwarstwianie i łamanie 
się. Polecana dla osób poszukujących pre-
paratu nowej, zaawansowanej generacji, 
łączącego stylizację paznokcia, z jedno-
czesną ochroną i utwardzeniem.

ZALETY
 yPoprawia przyczepność tlenu do po-
włoki, uwzględniając naturalną fizjologię 
paznokcia.
 yOpóźnia starzenie się podstawowych 
komórek.
 yOdbudowuje siłę paznokci.
 yPokrywa nierówności i niedoskonałości.
 y Zapewnia zabezpieczenie przed wodą.
 y Sprawia, że paznokcie stają się wyraźnie 
odporne na rozwarstwianie i uszkodzenia.
 y Zapewnia wzrost zdrowych i mocnych 
paznokci.
 yNadaje naturalny wygląd.
 yTworzy twardą, błyszczącą warstwę 
powierzchniową.

ZASTOSOWANIE
Stosować jedną warstwę na czyste, natu-
ralne paznokcie, w celu osiągnięcia efektu 
nabłyszczenia i delikatnej stylizacji. Uży-
wać regularnie co 2 dni, aby wspomóc 
wzrost silnych i zdrowych paznokci już po 
4 tygodniach.



PAZNOKCIE / ODŻYWCZE PREPARATY DO PAZNOKCI

  y Substancje 

błonotwórcze

  y Metionina

  y Innowacyjna formuła

  y Gliceryna

  y Na bazie wody

  y Nie zawiera 

parabenów

ŻEL DO ZMIĘKCZANIA 
SKÓREK 0-72

PRZEZNACZENIE
Odżywczy preparat przeznaczony do 
zmiękczania i nawilżania skórek, ułatwia-
jący ich usuwanie.

ZALETY
 y Łagodny, wydajny i przyjemny.
 yDziała w ciągu 2-3 minut w miejscu, na 
które zostanie nałożony.
 yNawilża skórki zapobiegając ich przesu-
szaniu i zadraśnięciom.
 y Sprawia, że skóra wokół paznokci jest 
gładka i zadbana.
 yUłatwia szybkie i skuteczne usuwanie 
skórek bez używania ostrych narzędzi.

ZASTOSOWANIE
Nakładać bezpośrednio na skórki, które 
można usuwać drewnianym patyczkiem 
po upływie 2-3 minut.
UWAGA! W celu zatrzymania działania 
produktu, należy niezwłocznie umyć ręce 
po jego użyciu.

PREPARAT 
UTWARDZAJĄCY 3W1 
0-71

PRZEZNACZENIE
Hipoalergiczny preparat przeznaczony do 
miękkich i rozdwajających się paznokci.

ZALETY:
 y Zapewnia utwardzenie paznokci roz-
dwajających się, podatnych na pękanie 
i łamanie się płytki.
 y Innowacyjna formuła łącząca niekon-
wencjonalne substancje błonotwórcze 
i utwardzające działanie metioniny,która 
sprzyja tworzeniu keratyny.
 y Strukturalność formuły ma na celu ogra- 
niczenie rozmiękczania paznokci w wo- 
dzie, a tym samym uniknięcie ich rozdwa- 
jania.

ZASTOSOWANIE:
 yBaza pod lakier - aplikacja jednej warstwy 
na czyste i suche paznokcie zapewnia 
poprawę przyczepności emalii.
 yAktywny utwardzacz - regularne nakła-
danie jednej warstwy na czyste i suche 
paznokcie zapobiega rozdwajaniu.
 yWarstwa wierzchnia - działa nabłyszcza-
jąco i utwardzająco po aplikacji cienkiej 
warstwy na wyschnięty, kolorowy lakier.



PAZNOKCIE / ODŻYWCZE PREPARATY DO PAZNOKCI

  y Witaminy A, C, E, B5

  y Hipoalergiczne składniki

  y Olejek arganowy

  y Nie zawieta toluenu, DBP, 

formaldehydu i kamfory

BOMBA WITAMINOWA 
0-73

PRZEZNACZENIE
Hipoalergiczny preparat przeznaczony 
do pielęgnacji paznokci kruchych i łam-
liwych, wymagających odżywienia i re-
generacji.

ZALETY
 yWzbogacony witaminami A, E, B5 zabez-
piecza i zachowuje naturalne nawilżenie 
paznokci.
 y Zawiera witaminę C, służącą wzmoc-
nieniu i odżywieniu łamliwych paznokci.
 yPosiada olejek arganowy, który stymuluje 
powstawanie keratyny, przeciwdziała 
wysuszaniu i pomaga przywracać ela-
styczność, zachowując zdrowe, moc-
ne i giętkie paznokcie.

ZASTOSOWANIE
 yBaza pod lakier - aplikacja jednej war-
stwy odżywia i wygładza powierzchnię 
paznokci, jednocześnie zapewniając po-
prawę przyczepności lakieru.
 yPodwójna warstwa - wzmacnia paznokcie, 
nadając im lśniący blask.

  y Olejek migdałowy

  y Esencja z mirry

  y Witamina E

ODŻYWCZY OLEJEK 
DO SKÓREK I PAZNOKCI 
0-74

PRZEZNACZENIE
Odżywczy preparat przeznaczony do pie-
lęgnacji suchych skórek i paznokci.

ZALETY
 y Szybko i głęboko nawilża nawet bardzo 
suche i zniszczone paznokcie i skórki.
 yBłyskawicznie wygładza i zmiękcza skórki.
 yWyraźnie odżywia i poprawia kondycję 
paznokci.
 y Chroni płytkę paznokcia odtwarzając 
warstwę lipidową, uzupełniając keratynę, 
przywracając gładkość, napięcie, połysk, 
blask i młody wygląd.
 y Stworzony specjalnie, by walczyć z suchy-
mi i rozwarstwiającymi się paznokciami, by 
wygładzić szorstkie, odwodnione i podraż-
nione skórki.

ZASTOSOWANIE
Po nałożeniu masować paznokcie, aby 
ułatwić wchłonięcie olejku i stymulować 
ich wzrost oraz by wygładzić szorstkie, 
odwodnione i podrażnione skórki.



PREPARAT DO SZYBKIEJ 
REGENERACJI PAZNOKCI 
0-75

Regenerujący preparat

ROZWIĄZUJĄCY
10 PROBLEMÓW paznokci! 
Przeznaczony do wzmacniania paznokci:
 1. ZNISZCZONYCH,
 2. PODATNYCH NA ŁUSZCZENIE SIĘ,
 3. ŁAMLIWYCH,
 4. PRZEBARWIONYCH,
 5. CIENKICH,
 6. ROZDWAJAJĄCYCH SIĘ,
 7. SŁABYCH,
 8. MATOWYCH, 
 9. O NIERÓWNEJ POWIERZCHNI,
 10. KRUCHYCH.

Stosowanie preparatu daje

10 POZYTYWNYCH
EFEKTÓW, 
sprawiając, że paznokcie stają się: 
 1. ZDROWE,
 2. NAWILŻONE,
 3. ODBUDOWANE,
 4. WYPIELĘGNOWANE,
 5. JĘDRNE,
 6. ODŻYWIONE,
 7. MOCNE,
 8. BŁYSZCZĄCE,
 9. WYGŁADZONE,
 10. UTWARDZONE.

ZASTOSOWANIE:
Jedno pociągnięcie pozwala na osiągnię-
cie większej siły i blasku paznokci. Po 
czterech tygodniach stosowania są za-
uważalnie zregenerowane.

 

10 SKŁADNIKÓW:  

1. Olejek arganowy, 

2. Wyciąg z liści drzewka 

oliwnego, 

3. Olej Inca Inchi, 

4. Filtr UV, 

5. Kwas Omega 3 i Omega 6, 

6. Wyciąg z wodorostów i mi-

nerałów morskich, 

7. Witamina E, 

8. Czerwona herbata, 

9. Ginkgo Biloba, 

10. Wapń.

  y Olejek arganowy

  y Witaminy

  y Substancje wzmacniające 

włókna paznokci

PAZNOKCIE / ODŻYWCZE PREPARATY DO PAZNOKCI

ODŻYWKA DO PAZNOKCI 
ARGANOWA 0-76

PRZEZNACZENIE
Odżywczy preparat, przeznaczony do 
wrażliwych paznokci z tendencją do ła-
mania, wysuszania i łuszczenia, zapobie-
gający ich rozdwajaniu.

ZALETY
 y Zapobiega rozdwajaniu się, pękaniu, łusz- 
czeniu, żółknięciu i powstawaniu plam na 
paznokciach.
 yPomaga odżywić i odbudować strukturę 
płytki paznokcia.
 yTworzy gładką powierzchnię dla lakieru 
kolorowego.
 y Zawiera olejek arganowy, który stymulu-
je powstawanie keratyny, przeciwdziała 
wysuszaniu i pomaga przywracać elastycz-
ność, zachowując zdrowe,mocne i giętkie 
paznokcie.
 yPosiada mieszankę energetyzujących, 
antyutleniających, nawadniających i re- 
generujących witamin, które skutecznie po-
prawiają stan nawet bardzo zniszczonych 
płytek paznokci.
 yNatychmiast poprawia naturalny blask 
i pomaga zachować wilgotność paznokci.

ZASTOSOWANIE
 yBaza pod lakier - aplikacja jednej war-
stwy chroni paznokcie przed odwodnie-
niem i wzmacnia lakier.
 yPodwójna warstwa - dodaje elegan-
cji i przywraca elastyczność paznokci. 



  y Odbudowujące 

mikrocząsteczki diamentowe

  y Filtr UV

  y Opatentowany aldehyd

  y Nie zawiera toluenu, 

formaldehydu i ftalanów

  y Żywica celulozowa 

i akrylowa

  y Benzofenon-1, filtr UV

  y Nośnik tlenu

  y Nie zawiera toluenu, ftalanów 

i formaldehydu

PAZNOKCIE / ODŻYWCZE PREPARATY DO PAZNOKCI

SZYBKOSCHNĄCY LAKIER 
POWIERZCHNIOWY 0-78

PRZEZNACZENIE
Preparat przeznaczony do szybkiej i sa-
modzielnej stylizacji paznokci. Produkt 
gwarantuje wykonanie manicure „w bie-
gu”, zapewniając ochronę i nadając po-
łysk.

ZALETY
 yDaje kryształową przejrzystość.
 y Formuła oparta na polimerach.
 yBłyskawicznie wysycha i przywiera do 
emalii  na  paznokciach.
 yTworzy mocną, odporną na odpryski- 
wanie, nieżółknącą i gładką warstwę 
ochronną o wysokim połysku.
 yPrzedłuża trwałość manicure.
 yWodoodporny.

ZASTOSOWANIE
 yWarstwa wierzchnia - aplikacja jednej 
warstwy powoduje natychmiastowe 
wykończenie manicure.
 yNaturalne odświeżenie - powtórna 
aplikacja preparatu ożywia połysk la-
kieru i przedłuża trwałość manicure. 
Preparat można używać wielokrotnie 
bez dokonania demakijażu. 

DIAMENTOWY 
UTWARDZACZ 0-77

PRZEZNACZENIE
Preparat przeznaczony do cienkich, de-
likatnych i słabych paznokci, podatnych 
na łamanie. Służy jako utwardzacz i na-
błyszczacz manicure.

ZALETY
 yTworzy twardą i błyszczącą jak diament 
powierzchnię.
 yPrzedłuża trwałość manicure.
 y Stanowi warstwę ochronną, zapobiega- 
jącą łuszczeniu i rozdwajaniu się płytki paz- 
nokcia.
 yNadaje gładkość.
 y Zapobiega nadmiernemu wnikaniu wody 
w płytkę i przyspiesza wzrost silnych i zdro-
wych paznokci.
 yWspomaga redukcję plam i przebarwień.
 yOdbudowuje i wzmacnia, pogrubiając po-
wierzchnię paznokcia.

ZASTOSOWANIE
 yBaza pod lakier - aplikacja jednej warstwy 
na czyste, naturalne paznokcie wzmocni 
przyczepność i przedłuży trwałość emalii.
 yWarstwa wierzchnia - położenie cienkiej 
warstwy na wyschnięty kolorowy lakier 
doda mocy i blasku.



PAZNOKCIE / LAKIERY O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

14 cm

72 cm

30 cm

SZAFKA 
DO LAKIERÓW 
Ekspozytor mieszczący 160 lakierów do 
paznokci (80 kolorów po 2 sztuki), służy 
do wygodnej i eleganckiej prezentacji 
produktów. Pełni także funkcję bardzo po-
jemnego opakowania zbiorczego, z możli-
wością wyciągania produktów od strony 
ekspedientki.



PAZNOKCIE / LAKIERY O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

LAKIERY 
O PRZEDŁUŻONEJ 
TRWAŁOŚCI
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Lakier o przedłużonej trwałości to nasycony pig-
mentami kosmetyk, bardzo długo utrzymujący się na 
paznokciu. Jednolita konsystencja zapewnia wyjąt-
kowo krótki czas wysychania i niezmienność koloru. 
Unikatowa formuła sprawia, że łatwo się aplikuje, 
tworząc jednolitą powierzchnię pozbawioną smug.

ZALETY
 yProdukt hipoalergiczny.
 yDługotrwały kolor.
 yUnikatowa formuła powoduje niezwykle łatwą 
aplikację.
 yRównomierne starzenie się produktu.
 y Lakier jest odporny na uderzenia dzięki zawartym 
molekułom.
 yNie zawiera szkodliwych substancji takich jak toluen, 
żywica formaldehydowa, DBP i kamfora.

ZASTOSOWANIE
Lakier stosować na powierzchnię suchego i czyste-
go paznokcia przy użyciu pędzelka. Już nałożenie 
jednej warstwy lakieru nadaje piękny, intensywny 
kolor. Kolejna warstwa wzmacnia barwę i przedłuża 
trwałość. Przed zastosowaniem produktu, warto 
wyrównać powierzchnię płytki poprzez aplikację 
bazy wygładzającej.

20 x 8 cm

SKŁAD ZESTAWU Ilość 
kolorów

Ilość 
z koloru

Ilość 
sztuk

ZESTAW NA STOJACZKU
PRODUKT 80 1 80
WZORNIK 4 
STOJAK   1

27 cm

36 cm

30 cm



ZESTAW II

ZESTAW I

ZESTAW III

ZESTAW IV

SKŁAD 
ZESTAWU

Ilość 
kolorów

Ilość 
z koloru

Ilość 
sztuk

ZESTAW NA WYTŁOCZCE
PRODUKT 20 2 40
WZORNIK 1
EKSPOZYTOR   1

F-28 polecany do wykonania francuskiego manicure na końcówkę paznokcia, natomiast F23 i F25 jako warstwa wierzch-nia. W połączeniu z zastosowaniem samoprzylepnych pasków, gwaran-tują doskonałą jakość i naturalny wygląd, dając ponadczasowy styl zdobienia.

13 cm

20 cm

34 cm
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COSMETICS
SZAFIR EKSPOZYTORY / STOJAKI / PREZENTERY

ZESTAW SZAFIR MAŁY

SKŁAD ZESTAWU Ilość 
kolorów

Ilość 
z koloru

Ilość 
sztuk

Konturówki do oczu 16 3 48
Konturówki do oczu z brokatem 1 3 3
Konturówki do brwi 4 3 12
Konturówki do ust 10 3 30
Konturówki Girl do oczu 3 3 9
Konturówki Girl do ust 1 3 3
Konturówki Girl do oczu i ust 1 3 3
Konturówki wykręcane do oczu 3 3 9
Konturówki wykręcane do ust 2 3 6
Kredki pod paznokcie 1 3 3
EKSPOZYTOR   1

15 cm

22 cm

40 cm

13 cm

19 cm

22 cm

Konturówki wykonane są 

z drewna cedrowego. 

Dzięki olejom zawartym w jego komórkach 

materiał ten nie wysycha, co w konsekwen-

cji zapewnia odpowiednie przechowywanie 

rysika oraz zabezpiecza przed jego wypada-

niem. Daje gwarancję, że właściwości rysika 

nie ulegną zmianie - będzie on stabilny, odpo-

wiednio miękki oraz naturalnie chroniony przed 

drobnoustrojami i insektami. 

ZESTAWY SZAFIR
ZESTAW SZAFIR ŚREDNI

SKŁAD ZESTAWU Ilość 
kolorów

Ilość 
z koloru

Ilość 
sztuk

Konturówki do oczu 16 4 64
Konturówki do oczu z brokatem 1 4 4
Konturówki do brwi 4 6 24
Konturówki do ust 10 4 40
Konturówki Girl do oczu 3 4 12
Konturówki Girl do ust 1 4 4
Konturówki Girl do oczu i ust 1 4 4
Konturówki wykręcane do oczu 3 4 12
Konturówki wykręcane do ust 2 3 6
Kredki pod paznokcie 1 4 4
Stylizator oka w pisaku 1 4 4
Cienie do powiek w kredce 14 2 28
EKSPOZYTOR   1



COSMETICS
SZAFIR OCZY / KONTURÓWKI

KONTURÓWKI DO OCZU 
WODOODPORNE
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Konturówki do oczu służą do wykonania 
precyzyjnej linii, która nadaje spojrzeniu 
niezwykłą głębię. Już jedno pociągnięcie 
pozwala na osiągnięcie nasyconej ko-
lorem kreski, która sprawi, że tęczówka 
oka stanie się bardziej wyrazista, a oczy 
zyskają zmysłowy blask. Intensywne 
pigmenty zawarte w rysiku dają efekt 
magnetycznego spojrzenia. Idealne dla 
wymagających kobiet!

ZASTOSOWANIE
Konturówki stosować na powieki. Nie 
odrywając ręki rysować kreskę, kierując 
się od wewnętrznej do zewnętrznej części 
oka. Najlepiej używać dobrze zaostrzonej 
kredki. Aplikacja produktu jest niezwykle  
łatwa, dzięki delikatności i odpowiedniej 
miękkości konturówki.

ZALETY 
 yNajwyższa jakość.
 yRysik umieszczono w drewnie cedro- 
wym zapewniającym odpowiedni poziom 
wilgoci i doskonałą izolację cieplną.
 yGłęboka barwa.
 yDobre właściwości kryjące.
 yWodoodporne.
 yOdporne na wysoką temperaturę.
 y Stworzone na bazie wosku, który odżyw-
czo działa na skórę.
 y Zawierają naturalne antyoksydanty.
 yWolne od olejów mineralnych.
 yNie zawierają pochodnych wazeliny ani 
lanoliny.

BROKATOWA O-20
Odpowiedni rysunek linii sprawia, że ma-
kijaż stanie się bardziej wyrazisty. Inten-
sywne pigmenty i brokatowe drobinki 
zawarte w rysiku dodadzą oku elegan-
cji i szyku. Idealna na wieczorowe wyjścia!

Orzechowy O-1

Głęboka czerń O-2

Biały O-3

Turkusowy O-4

Morski O-5

Granatowy O-6

Nasycony brąz  O-7

Popiel O-8

Stalowy O-9

Chabrowy O-10

Szarobrązowy O-11

Cielisty O-12

Seledynowy O-13

Kasztanowy brąz O-14

Stalowy brąz O-15

Ecru O-16



COSMETICS
SZAFIR USTA / KONTURÓWKI

KONTURÓWKI DO UST 
WODOODPORNE
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Konturówki do ust służą do wykończenia 
makijażu ust, korygując ich kształt. Świet-
nie sprawdzają się do uwypuklenia i wy-
równania linii, gdy trzeba nieco poprawić 
naturę. Po zaznaczeniu konturu, pomadka 
lub błyszczyk nie będzie się rozmazywać 
i rozlewać poza linię kredki.

ZASTOSOWANIE
Konturówki stosuje się przed nałożeniem 
pomadki lub błyszczyka. Można ich uży-
wać do obrysowania konturu ust oraz jako 
podkład pod szminkę, wypełniając całą 
powierzchnię. Rysunek najlepiej zaczynać 
od środka i prowadzić ku kącikom. Wąskie 
usta nabiorą większej objętości, gdy linię 
namalujemy poza ich naturalnym kształ-
tem, natomiast efekt zwężenia uzyskamy 
dzięki obrysowi krawędzi wewnętrznej.

ZALETY
 yNajwyższa jakość.
 yWodoodporne.
 yRysik umieszczono w drewnie cedrowym 
zapewniającym odpowiedni poziom wil-
goci i doskonałą izolację cieplną.
 yDelikatne.
 yKorygują niesymetryczny kształt ust.
 yTworzą barierę, zapobiegającą rozma-
zywaniu się pomadki.
 yPozytywnie wpływają na trwałość maki- 
jażu.
 yOptycznie powiększają lub zmniejszają 
usta.
 y Stworzone na bazie wosku, który odżyw-
czo działa na skórę.
 y Zawierają naturalne antyoksydanty, które 
hamują proces starzenia.
 yWolne od olejków mineralnych.
 yNie zawierają pochodnych wazeliny i lano-
liny, które wpływają na lepkość produktu.

Magnetyczny róż U-1

Różany blask U-3

Czerwone Wino U-2

Cappuccino U-7

Czekolada malinowa U-8

Orzechowe latte U-10

Różany nektar U-13

Intensywne bordo U-4

Pastelowy róż U-11

Kusząca czekolada U-12



COSMETICS
SZAFIR

KONTURÓWKI DO BRWI 
WODOODPORNE
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Konturówki służą do cieniowania i mo-
delowania brwi, wspaniale podkreślając 
ich kształt. Wydobywają piękno opra-
wy, zachowując naturalny wygląd oczu. 
Pożądany efekt można uzyskać dzięki 
odpowiednio dostosowanej miękkości 
rysika oraz profesjonalnej szczoteczce.

ZASTOSOWANIE
Rozczesać brwi szczoteczką, przy pomocy 
krótkich i szybkich ruchów, następnie 
przyciemnić je kredką, nanosząc delikat-
ną i precyzyjną linię na suchą lub zwilżoną 
skórę, po czym ponownie przeczesać.

ZALETY
 yNajwyższa jakość.
 yWkład gwarantujący precyzyjną linię.
 yOdporne na wysoką temperaturę.
 yTrwałe i wydajne.
 y Stworzone na bazie wosku, który odżyw-
czo działa na skórę.
 y Zawierają polibuten, utrzymujący efekt 
wodoodporności.
 yRysik umieszczono w drewnie cedrowym, 
zapewniającym odpowiedni poziom wil-
goci i doskonałą izolację cieplną.
 yNie zawierają olejów mineralnych i skład-
ników pochodzenia zwierzęcego.

Czarny 01

Szarobrązowy 04

Brązowy 02

Szary 03

OCZY / KONTURÓWKI



DO UST

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Konturówki wykręcane świetnie spraw-
dzają się do uwypuklenia i wyrównania 
kształtu ust, gdy musimy nieco poprawić 
naturę. Są niezwykle wygodne w użyciu, 
ponieważ nie wymagają temperowania.

ZALETY
 yNiezwykle delikatne.
 yBardzo trwałe.
 yWodoodporne.
 yUmożliwiają uzyskanie równej i gładkiej 
linii podkreślającej rysunek ust.
 y Idealne do wykończenia makijażu.
 yAutomat umożliwia wysunięcie odpo-
wiedniej ilości rysika, jak również jego 
ponowne schowanie.

ZASTOSOWANIE
Wysunąć odpowiednią ilość rysika, wy-
konać obrys ust, schować nadmiar pro- 
duktu.

Kusząca czekolada 12

Malinowe Cappucino 05Głęboka czerń 02

Nasycony brąz 07

Popiel 08

KONTURÓWKI WYKRĘCANE

DO OCZU

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Konturówki wykręcane umożliwiają 
wykonanie precyzyjnego rysunku oka 
cienką i równą kreską. Są niezwykle wy-
godne w użyciu, ponieważ nie wymagają 
temperowania.

ZALETY
 yOdpowiednio miękkie.
 yNie rozmazują się.
 yWodoodporne.
 y Zawierają pigmenty dopuszczone do sto-
sowania we wrażliwej strefie wokół oczu.
 yNie powodują podrażnień.
 yAutomat umożliwia wysunięcie odpo-
wiedniej ilości rysika, jak również jego 
ponowne schowanie.

ZASTOSOWANIE
Wysunąć odpowiednią ilość rysika, wy-
konać obrys oczu, schować nadmiar pro-
duktu.

OCZY / USTA / KONTURÓWKI WYKRĘCANE



COSMETICS
SZAFIR USTA / OCZY / KONTURÓWKI

KONTURÓWKI GIRL

DO OCZU
DZIAŁANIE 
I PRZEZNACZENIE
Konturówki do oczu „Girl” za-
pewniają odpowiedni rysunek 
linii nad rzęsami, dodając oczom 
elegancji akcentując je. Dzięki 
intensywnym pigmentom za-
wartym w rysiku, tęczówka oka 
staje się bardzo wyrazista.

DO UST
DZIAŁANIE 
I PRZEZNACZENIE
Konturówki do ust „Girl” rewe-
lacyjnie spisują się jako wykoń-
czenie makijażu. Podkreślenie 
konturu ust sprawia, że stają się 
one piękne, pełne i wyraziste.

DO OCZU I UST
DZIAŁANIE 
I PRZEZNACZENIE
Konturówki do oczu i ust „Girl” 
to niezwykłe kosmetyki, nasy-
cone pigmentami, pozwalające 
wykonać idealny makijaż za-
równo oczu, jak i ust. Nie po-
wodują podrażnień wrażliwych 
okolic, a unikalna kompozycja 
składników zapewnia długo-
trwały efekt.

ZASTOSOWANIE
Aplikacja jest niezwykle prosta. Najlepiej używać dobrze 
zaostrzonej kredki. Konturówką do oczu rysować cienką 
kreskę bezpośrednio nad rzęsami. Nie odrywając ręki, 
kierować się od wewnętrznej do zewnętrznej części oka. 
Konturówką do ust wykonać ich obrys zaczynając od 
środka i prowadząc ku kącikom. Można stosować także 
jako podkład pod pomadkę. Konturówka do oczu i ust 
ma uniwersalne zastosowanie. Użycie w zależności od 
miejsca aplikacji opisane jest obok.

ZALETY
 yWodoodporne 
 yWydajne
 yGłęboka barwa
 yDobre właściwości kryjące
 yPrecyzyjna i łatwa aplikacja
 yUnikalne kompozycje składników przedłużające trwałość

Głęboka czerń 01

Wyrazisty popiel 03

Cappuccino 42

Mocca 02

Pastelowa malwa 25



COSMETICS
SZAFIR DŁONIE / PAZNOKCIE

KREDKA POD PAZNOKCIE 
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Kredkę pod paznokcie stosuje się jako 
naturalny manicure. Świetnie rozjaśnia 
spodnią części płytki. Niezastąpiona dla 
Pań, które lubią delikatny i naturalny 
efekt. Produkt polecany również dla Pa-
nów oraz osób palących. 

ZASTOSOWANIE
Kredkę stosuje się pod paznokcie. 
Przed użyciem najlepiej zwilżyć ręce. 
Po aplikacji potrzeć opuszkami pal-
ców o ręcznik, w celu zlikwidowania nad-
miaru produktu.

ZALETY
 yWydajna. 
 yWygodna w użyciu.
 yRysik umieszczono w drewnie cedrowym, 
zapewniającym odpowiedni poziom wil-
goci i doskonałą izolację cieplną.
 yDaje naturalny efekt.
 yPozwala na błyskawiczny manicure. 
 yPaznokcie wyglądają zdrowo i higienicznie. 



TWARZ / OCZY

KONTURÓWKI DO OCZU 
CAROLINE’S ROSE
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Wodoodporne konturówki do oczu Caroli-
ne’s Rose przeznaczone są do wykonania 
precyzyjnej linii, która sprawi, że tęczów-
ka oka stanie się bardziej wyrazista. Dzięki 
intensywnym pigmentom zawartym w ry-
siku, już jedno pociągnięcie konturówką 
nada oku zmysłowego blasku i da efekt 
magnetycznego spojrzenia. Profesjonal-
na formuła zapewnia wyraźny i trwały 
rysunek przez wiele godzin zarówno na 
suchej, jak i nawilżonej skórze. Specjalnie 
dobrana kompozycja składników odżywia 
skórę, a naturalne antyoksydanty hamują 
procesy jej starzenia. 

ZASTOSOWANIE
Konturówki przeznaczone do stosowania 
na powieki. Nie odrywając ręki narysuj 
kreskę, kierując się od wewnętrznej do 
zewnętrznej części oka. Najlepiej uży-
wać dobrze zaostrzonej kredki, stosując 
temperówkę do ostrzenia drewna cedro-
wego. Aplikacja produktu jest niezwykle 
łatwa, dzięki odpowiedniej miękkości 
konturówki. 

ZALETY 
 y Stworzone jedynie na bazie naturalnych 
wosków. 
 yNie zawierają konserwantów, wazeliny 
i lanoliny, które wpływają na lepkość 
i ciężkość produktów. 
 yWodoodporne. 
 yRysik umieszczony jest w drewnie cedro-
wym, który zapewnia odpowiedni poziom 
wilgotności i izolację cieplną. 
 yUnikatowa zawartość specjalnie dobra-
nych pigmentów, zapewnia niezwykłą 
głębię barw i wysokie właściwości kryjące. 
 yOdporne na wysoką temperaturę.
 yNie zawierają olejów mineralnych. 

Czarny 01

Orzechowy 02

Brązowy 03

Szary 04

Stalowy 05



TWARZ / OCZY

KONTURÓWKI DO BRWI 
CAROLINE’S ROSE
DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Konturówki przeznaczone do cieniowa-
nia i modelowania brwi. Idealnie dobrana 
gama kolorów pozwala na wspaniałe 
podkreślenie kształtu brwi, jednocześnie 
zachowując ich naturalny wygląd. Profe-
sjonalna szczoteczka oraz odpowiednio 
dostosowana miękkość rysika pozwalają 
na wygodną aplikację i uzyskanie po-
żądanego efektu. Profesjonalna formu-
ła i wyjątkowa kompozycja składników 
zapewni trwały rysunek zarówno na su-
chej, jak i nawilżonej skórze. 

ZASTOSOWANIE
Krótkimi i szybkimi ruchami należy roz-
czesać brwi szczoteczką, następnie przy- 
ciemnić je konturówką, nanosząc delikat-
ne i precyzyjne linie na suchą lub wilgotną 
skórę. W celu wykończenia makijażu brwi, 
należy ponownie je przeczesać, nadając 
odpowiedni kształt. Najlepiej używać 
dobrze zaostrzonej kredki, stosując tem-
perówkę do ostrzenia drewna cedrowego.

ZALETY 
 y Stworzone jedynie na bazie naturalnych 
wosków.
 yNie zawiera konserwantów, składni-
ków pochodzenia zwierzęcego oraz 
olejów mineralnych, które tworzą nie-
przepuszczalną warstwę na skórze i za-
tykają pory. 
 yWykonane z drewna cedrowego. Dzię-
ki olejom zawartym w jego komórkach 
materiał ten nie wysycha, zapewnia-
jąc odpowiedni poziom wilgotności 
i doskonałą izolację cieplną dla rysika. 
 y Zawierają polibuten, utrzymując efekt 
wodoodporności. 
 yNiezwykle trwałe i wydajne. 
 yOdporne na wysoką temperaturę. 

Czarny 01

Brązowy 02

Szary 03



COSMETICS
SZAFIR TWARZ / OCZY

CIENIE DO POWIEK
W KREDCE

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE
Unikalna formuła cieni do powiek w kred-
ce sprawia,że można je stosować na dwa 
sposoby: jako standardowe cienie do po-
wiek, a także do prowadzenia wyrazistej, 
szerokiej linii. Są one miękkie, aksamitne, 
bardzo wygodne w użyciu w domu, w pracy, 
na imprezie i w podróży.

ZASTOSOWANIE
Dobrze zaostrzone cienie nanosić na uprzed-
nio odtłuszczoną i suchą powiekę, kierując 
się od wewnętrznej do zewnętrznej części 
oka. Produkt nie wymaga stosowania bazy. 
Aplikacja produktu jest bardzo prosta, moż-
liwa w każdej chwili.

ZALETY
 yWydajne.
 yWygodne w użyciu.
 yDoskonale rozprowadzają się i nie osypują.
 yUniwersalne.
 yNie osadzają się w załamaniu powiek.
 yDzięki specjalnie dobranym składnikom nie 
ścierają się.
 yRysik umieszczono w drewnie cedrowym 
zapewniającym odpowiedni poziom wilgo-
ci i doskonałą izolację cieplną.

Perłowy 01 

Turkusowa zieleń 15

Lazurowy 02 

Niebieski 03 

Popielaty 04 

Srebrny 05 

Grafitowy 06 

Delikatny róż 08 

Nasycony brąz 10 

Wrzosowy 11 

Ecru 12 

Jasny ecru 13 

Metaliczny brąz 14 

Ciepły beż 16



COSMETICS
SZAFIR

EKSPOZYTOR 
PODŚWIETLANY
Służy do eleganckiej prezentacji kosmetyków. 
Może zostać ustawiony zarówno na ladzie, 
jak i na funkcjonalnym postumencie, będącym 
jednocześnie szafką na produkty firmy.
Ekspozytor pozwala klientkom na zapoznanie 
się z dostępnym asortymentem i wypróbo-
wanie jakości kosmetyków.

65 cm

163 cm
93 cm

75 cm



SZAFA 
KOSMETYCZNA  
Ekskluzywny i funkcjonalny mebel, słu-
żący do prezentacji najlepiej rotujących 
produktów marek Diadem Cosmetics, 
Szafir i Caroline’s Rose. W szafie znajdują 
się zarówno produkty przeznaczone do bie-
żącej sprzedaży, jak i testery, co pozwala 
klientkom na zapoznanie się z asortymen-
tem i wypróbowanie jakości kosmetyków.  
Mebel zawiera szufladę, która może służyć 
jako magazynek na większą ilość produk-
tów. 

50 cm
30 cm

190 cm

90 cm



Historia Diadem Cosmetics sięga początków lat 90. XX wieku, 
kiedy to Bożena i Zbigniew Milczarczyk założyli niewielką 

firmę kosmetyczną z siedzibą w Bydgoszczy. W pierwszych 
latach działalności przedsiębiorstwo specjalizowało 

się w wytwarzaniu i sprzedaży kosmetyków 
do makijażu oka, jednakże z biegiem lat, 

doświadczenie i współpraca z międzynarodowymi koncernami, 
pozwoliły na rozszerzanie gamy produktów. Założona firma 

istnieje do dziś i jest aktualnie właścicielem trzech linii 
kosmetyków – marki Diadem, Szafir i Caroline’s Rose.

Produkty Diadem Cosmetics tworzone są z myślą o wymagających 
kobietach, które cenią sobie perfekcjonizm i elegancję. 

Nasze kosmetyki projektujemy z pasją, którą chcemy dzielić 
się z innymi. Misją firmy jest wytwarzanie produktów wysokiej 
jakości w przystępnych cenach, które będą spełniać wszystkie 

oczekiwania naszych klientek. 

PPHU SZAFIR SPÓŁKA JAWNA

UL. PRZEMYSŁOWA 44, 86-061 BRZOZA

TEL. +48 52 320 17 45

www.diadem.com.pl

POLSKA MARKA  •  POLSKA JAKOŚĆ


