
EYES ON THE WILD SIDE 

ÚJ EYE CATCHING NUDE PALETTA A BOURJOISTÓL 

IGÉZŐ TEKINTETEK 

 

A vörösszőnyeg után, most a saját tükrödből tekint vissza rád ez az igéző tekintet!  

Bemutatkozik az új Bourjois Eye Catching Nude Paletta, ami a mindennapok és 

táskád új kedvenc kiegészőtje lesz. 

 

Az Eye Catching küldetése ismert, és a kollekció minden darabjára érvényes. A cél 

az igéző, tökéletes cica tekintet. Az Eye Catching Szempillaspirál és a Szemhéjtus 

után emeld a tétet, ebben segít az Eye Catching Nude Paletta, ami hihetetlenül tág 

pillantást eredményez. A szemetgyönyörködtető smink pedig mindössze pár percet 

igényel, a látszólag csavaros professzionális technikával készített szemfestés ezzel a 

palettával játszi könnyedségűvé válik. Elrontatni szinte lehetetlen.  

 

Tehát pontosan mi is a titok? Előszőr is adott egy panoráma tükörrel felszerelt 

kifinomult, nude tónusú kompakt dobozka, ami gondosan válogatott nyolc színből álló 

palettát rejt. Bézstől a rózsaszín terjedő árnyalatok mellett négy különböző finish is 

találsz – matt, gyönygyház, szatén és irizáló. Mindegyik szín hosszantartó hatást, 

valódi színeket és puha, könnyen keverhető textúrát biztosít számodra – pontosan 

amire szükséged lehet a tágabb, világosabb tekintet eléréséhez. A dobozba zárt 

dupla végű applikátorral pedig kedved szerint satírozhatsz és keverheted az 

árnyalatokat. A csomagolás hátulján a Bourjois lépésről-lépésre útmutatója segít, 

hogy mikor és hol alkalmazd a sötétebb-világosabb tónusokat a maximális hatás 

eléréséért.  

 

Készen állsz az igéző tekintetekre? Szerezd be az egyedülálló Bourjois Eye 
Catching Nude Palettát, és meglátod, amint elkezded használni, máris 

természetessé válik. Ez a Bourjois titok szépsége.  

 
 

 



LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE ÚTMUTATÓ AZ IGÉZŐ TEKINTETHEZ  

 

Az első részhez használd az applicator lapos végét: 

1. lépés: Használd a 2-es árnyalatot a teljes szemhéjra egészen a szemöldökig 

2. lépés: A 3-as vagy a 7-es árnyalatot satírozd a felső szemhéj belső sarkába 

3. lépés: A szemhéj közepére használd a 4-es, vagy a 6-os árnyalatot (esetleg a 

kettő keverékét) 

4. lépés: Majd az 5-ös árnyalattal hangsúlyozd az alsó szemhéj vonalát, húzz egy 

nagyvonalú lendületes ívet 

 

Most válts az applikátor hegyes végére:  

5. lépés: Használd a 8-as árnyalatot a felső szemhéj vonalán, úgy, mintha egy 

tusvonalat húznál.  

 

Végül a befejezéshez használd az ujjaid: 

Step 6: Finom mozdulatokkal formázz egy V alakot, és így emeld ki a highlighterrel 

(1-es árnyalat) a szem belső sarkát, valamint a szemöldökcsont alatti részt 

 

BOURJOIS EYE CATCHING NUDE PALETTA 
 

– nyolc nude szín a bézstől a rózsaszínig, aranytól a szilváig, valamint egy barnás 

árnyalat 

– négy finish matt, gyöngyház, szatén és irrizáló 

– intenzív, hosszantartó, könnyedén keverhető árnyalatok 

– kompakt két végű applikátor, kihajtható panormáma tükör 

 

Ajánlott fogyasztói ár: 5499 Ft 
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