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Hogyan 
varázsolhatod 

egyedülálló 
színűvé 

ajkaidat?
Mindannyian különbözőek vagyunk, de 
mindannyian jól szeretnénk kinézni. Ezért a smink, 
a ruházathoz hasonlóan, ki kell, hogy emelje 
egyéniségünket, eközben természetesnek kell 
maradnia. Ha azt szeretnéd, hogy szád egyedülálló 
árnyalatú legyen, próbáld ki a  

MAGIC LIP BALM PENCIL-t, amely nem csak 
remekül hidratálja és regenerálja az ajkakat, hanem 
pigmenttartalmának köszönhetően teljesen egyéni szint is 
nyújt nekik. A SZINEZŐ SZÁJBALZSAM CERUZA abszolút 
kivételes módon emeli ki ajkaidat, váratlanul visszaadja 
azok természetes szépségét.

egyedülálló 

ajkaidat
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  Mi a titkunk:
A balzsam egyik alkotóeleme egy 
pigment, amely reakcióra lép 
a száj pH-jával, megerősítve az ajkak 
természetes árnyalatát és színt 
biztosítva nekik hosszú órákon át. 
A balzsamban található többi 
pigmentt el együtt  a szád egyedi 
színével megismételhetetlen 
árnyalatot biztosít, amilyet senki 
máson nem látsz majd. 

Amiért beleszeretsz: 
Hogy szád eredeti  szépségét és 
ápoltságát visszaadjuk, balzsamunkat 
olajokkal és viasszal gazdagított uk. 
A Cendelilla és a Carnauba viaszok 
tökéletesen hidratálják az ajkakat 
és védik a külső tényezők káros 
hatásaival szemben, a gyapotolaj 
pedig külön regenerálja az ajkak 
hámját.

  Mi ejt rabul benne: 
A könnyed összetétel, amelynek 
köszönhetően könnyen és precízen 
felvihető, a sima és puha ajkak érzése 
pedig sokáig veled marad.

Útmutató:  
  a színező szájbalzsam ceruza 
két színváltozatban kapható. 
Ha gyengéden szeretnéd 
kiemelni ajkaidat, válaszd 
a Rózsakert árnyalatot. 
Ha intenzívebb színre vágysz, 
keresd a Meggyeskertet. 

  Hogyan használjuk:
csavard ki a sti ft et és lendületes 
mozdulatt al fesd be az ajkakat. 
Nincs szükség hegyezésre.

   Mit érdemes még róla  
tudni:  

Erősebb vagy szolidabb hatást 
érhetsz el att ól függően, hogy több 
vagy egy rétegben viszed fel 
a balzsamot.

   Mi biztosít különleges  
biztonságot: 

A rendkívül gyengéd összetétel, 
amely megfelel érzékeny 
bőrűeknek is. 
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A katalógusban szereplő termékajánlat 2019. szeptember 2-tól érvényes, a készlet erejéig. A termékekről és 
azok használatáról szóló részletes információk a www.prouve.com oldalon találhatók.
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