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Como dar aos 
seus lábios   

uma cor única?
Cada uma de nós é diferente, mas todas queremos 
fi car lindas. Portanto, as maquiagens e roupas devem 
enfatizar nossa individualidade e ao mesmo tempo 
permanecerem naturais. Se você quer que seus lábios 
tenham um tom exclusivo, experimente 

MAGIC LIP BALM PENCIL, que não só perfeitamente 
hidrata e regenera, mas que também - graças ao 
pigmento presente na composição - lhes dará uma cor 
completamente exclusiva. O LÁPIS BATOM DE BALM 
COLORIZANTE irá enfatizar os seus lábios de uma forma 
absolutamente única e inesperada e restaurar a sua 
beleza natural.
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  Qual é o nosso 
segredo:

O pigmento presente na composição 
do balm, que reage ao pH dos lábios 
e fortalece a tonalidade natural 
de seus lábios, dando-lhes cor por 
muitas horas. Em combinação com 
os outros pigmentos conti dos no 
balm e a cor individual de seus lábios, 
ele produz um efeito único na forma 
de um tom que ninguém conseguirá 
repeti r.

  Por que você vai amá-lo: 
Para restaurar a aparência bonita e 
bem cuidada dos lábios, enriquecemos 
nosso balm com óleos e ceras naturais. 
As ceras de candelila e carnaúba 
hidratam perfeitamente os lábios 
e os protegem dos efeitos adversos 
de fatores externos, e o óleo de 
algodão também regenera a delicada 
pele dos lábios.

O que vai impressioná-la: 
Sua fórmula leve que faz com que se 
aplique o balm com facilidade e precisão, 
e a sensação de lábios macios e suaves 
permanecerá com você por muito tempo.

Dicas: 
  O lápis batom de balm 
colorizante está disponível 
em duas cores diferentes. 
Se você quiser destacar 
suavemente seus lábios, 
escolha o Jardim de Rosas. 
Se quiser dar aos lábios um 
tom mais intenso, use 
o Pomar de Cerejas.

  Como usá-lo:
Exponha o bastão para fora e pinte 
os lábios com um movimento suave. 
Não requer moderação. 

   O que mais vale a 
pena  saber sobre ele: 

Você pode obter um efeito mais ou 
menos intenso ao aplicar uma ou 
mais camadas de balm nos lábios.

  O que lhe dará uma  
segurança extra: 

A fórmula extremamente suave, 
adequada para pessoas com pele 
sensível. 
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La oferta contenida en el folleto, en lo que se refi ere a productos, es vinculante a parti r del 2 de septi em-
bre de 2019 hasta el agotamiento de las existencias. La información detallada sobre los productos y las 
instrucciones de uso están disponibles online, en www.prouve.com.
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