
MONDJ „OUI”-T A MERÉSZ SZEMPILLÁKRA ÉS SZEMÖLDÖKRE! 

MEGÉRKEZETT AZ ÚJ BOURJOIS BIG LASHES ÉS  

BROW FIBER OH OUI! 

 
A dús és hosszú luxus szempilla mindig is szépségideál volt, míg a bozontos 

szemöldöknek most van a valódi reneszánsza a divatban. De mit tegyünk, ha pont 

azok közé tartozunk, akikkel az Anyatermészet kevésbé volt nagylelkű és nem 

ajándékozott meg valamelyik vagy mondjuk egyik adottsággal sem? Beletörődjünk a 

sorsunkba? Ki van zárva! Irány a Bourjois polc és a két újdonság: a Big Lashes Oh 

Oui! és a Brow Fiber Oh Oui! 
 

A Bourjois egyik első számú, extrémen dúsító szempillaspirálja, a Big Lashes Oh 

Oui! látványosan hosszabb, vastagabb szempillákat ígér. Titka a cikcakkos szálú 

kefe, amely a festék felvitelének és a fésülésnek ideális kombinációját kínálja. 

Először pozícionáld és válaszd szét a hullámos szálakat a kollagén tartalmú, intenzív 

fekete, szempillafestékkel átitatott kefével! Majd fésüld át szempilláidat - építsd fel azt 

a volument, amitől hatalmas, merész, ugyanakkor különálló pilláid lesznek (a formula 

szuper-rugalmas filmje építhető mennyiséget biztosít)! Ráadásként az ecset egyedi 

alakja tökéletesen illeszkedik a szempillád vonalának görbéjéhez, és mesés módon 

teljes szempillasort hoz létre. 

 

A Brow Fiber Oh Oui! az első minden az 1-ben szemöldökspirál a Bourjois-tól, 

amely szálakkal, színnel tölti fel és megszelídíti a szemöldöködet egyetlen 

kefevonással, így teljesebb, még elragadóbb, ugyanakkor természetes megjelenést 

ad Neked. Kúp alakú mini-keféjét precíz alkalmazásra tervezték - rostdúsított gél 

formulája felsiklik a szálakra, majd egész nap kitart. A három árnyalat – a szőke, a 

gesztenye és a barna - gyakorlatilag minden szemöldökszínt lefed. 

 

Big Lashes Oh Oui! és Brow Fiber Oh Oui! - Mondj au revoir-t a hiánynak, és 

bonjour-t teljesebb, nagyszerűbb, merészebb önmagadnak. Lenyűgöző szempillák, 

pompás szemöldök? A Bourjois-val igen, lehetséges! 

A Big Lashes Oh Oui! és Brow Fiber Oh Oui! 2019 szeptemberétől elérhető. 



 

Big Lashes Oh Oui! szempillaspirál 
Ajánlott fogyasztói ára: 2.999 Ft 

 

Brow Fiber Oh Oui! szemöldökspirál 
Ajánlott fogyasztói ára: 2.399 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. 

 

Sajtókontakt: 

LanceCom Kommunikáció 

lancecom@lancecom.hu 

+36 1 311 9152 

 

 

 

 

 

 

 
 


