
 
EGY MÁSODPERC (SEM) VÁLASZT EL A FÜSTÖS SZEMSMINKTŐL 

ITT AZ ÚJ 1 SECONDE  SZEMHÉJPÚDER A BOURJOIS-TÓL 
 

  Ó, az a füstös szem… Annyira szexi, olyan kifinomult… és olyan borzasztó 
időigényes! Légy őszinte: hányszor késtél miatta a munkából vagy (még 
fontosabbról!) egy randiról? Bármekkora szakértő is vagy, úgy tűnik, a füstös 
szemsmink elkészítési ideje mindenképp az örökkévalóságba mutat. Szóval, ha 
kifogytál a mentségekből, jól figyelj: a Bourjoisnak van valamije, ami szó szerint 
megváltoztatja az életedet. Bemutatkozik a 1 Seconde Szemhéjpúder. Egy füstös 
pillantás olyan gyorsan, olyan egyszerűen, hogy nem is fogsz hinni a szemednek! 
 
Szóval, hogy is néz ki ez az életmentő? Nos, ez egy apró, kerek, átlátszó fedelű 
sminkzseni, amely háromféle szemhéjfestéket tár fel, a világostól a sötétig, valamint 
egy szemhéj formájú applikátort. Mindössze annyit kell tenned, hogy az applikátor 
bájos kis fejét rányomod a három árnyalatú palettára, oda-vissza mozgatod a 
színeken, majd rányomod a szemhéjadra. Voilá! Füstös szem másodpercek alatt!   
 
Természetesen az ilyen egyszerűséghez vezető út a legkevésbé sem egyszerű. A 
párnás applikátor megtervezéséhez például a Bourjois egy ergonómushoz fordult, 
hogy kialakítsa azt a formát, amely az összes szemhéjhoz passzol. A szemhéjpúder 
formulája pedig mindaz, amit csak a Bourjois-tól elvárhatsz – ultra lágy por, intenzív 
színnel és tartós, szatén végeredménnyel. 
 
Az új 1 Seconde Szemhéjpúder négy árnyalatban érhető el, a természetestől a 
merészig. Ott a Brun-ette-a-dorée (02), egy intenzív aranyszínű variáció a klasszikus 
füstös sminkhez, egy hihetetlenül kifinomult kék paletta, illetve a pirosító tónusú Half 
nude (05).  
Legközelebb, ha késel, fogd az időjárásra, a metróra, a kutyádra, de soha, de soha 
ne fogd a sminkelésre! A Bourjois 1 Seconde Szemhéjpúderrel egyszerűen nincs több 
mentség! 
 
A Bourjois 1 Seconde Szemhéjpúder 2019 júniusától elérhető. 
Javasolt fogyasztói ára: 4.499 Ft 
 

 
https://www.bourjois.com 

 
Kövesd a Bourjois-t az Instagramon & Facebookon: 

 
bourjois_magyarország          Bourjois Magyarország 

 



A Coty-val kapcsolatos információkért látogass el a www.coty.com oldalra! 
 

A kommunikációs felületeken felhasználható képi és szöveges anyagokat 
megtalálhatod a www.prpin.com oldalon. 
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