
 

BOURJOIS LITTLE ROUND POT BLUSHER 
MEGÚJUL AZ IKONIKUS PIROSÍTÓ 

LE DUO BLUSH ÉS LE PETIT STROBER 
 

Párizs, 1863 

Épp csak megjelent Victor Hugo Nyomorultak című regénye, Edouard Manet 

valóságos botrányt okoz Le Déjeuner sur l’herbe festményével, és az Eiffel torony 

még nem több egy ragyogó ötletnél, ami egy fiatal építész fantáziájába fészkelte be 

magát. Ebben az időben Alexandre Napoléon Bourjois a szépségvilág 

megváltoztatására készül… 

 

Ha a keresztneved Alexandre és Napoléon, a sorsod egyértelműen hódításra 

predesztinált. Monsieur Bourjois első győzelme a világot jelentő deszkák voltak, ahol 

forradalmian új, száraz és könnyed textúrájú púdere – kis kerek dobozkákba 

csomagolt – meghódította a színésznők szívét, akik végre búcsút mondhattak az 

addig használt nehéz és zsíros termékeknek. Nem telt bele sok idő, és Bourjois a 

„Nemzeti Színház Hivatalos Beszállítója” pozícióban vált ismertté. Ahová csak ment, 

a nők vakon követték!  

 

A népszerű termékportfólióból 1883-ra egy termék különösen kiemelkedett: a fard 

séché sur plaque (égetett púder), ami Fard Pastel néven vált ismertté. Ez volt az első 

púder állagú pirosító, légies textúrája természetes színe és könnyű kezelhetősége 

minden nőt levett a lábáról. Ismerősnek tűnik? Nem csoda, hiszen a Fard Pastel –

amit 1914-től kezdve a pirosító színével megegyező kör alakú dobozkában 

árusítottak – az eredetije a csodás, világszerte rajongott pirosítónak, ez a Bourjois 
Little Round Pot Blusher. 

Érezékelve az idők szavát, Bourjois az évek során emblematikussá vált termékét 

folyamatosan a piaci igényekhez igazította – 1950-es években a pirosítók műanyag 

köralakú tégelybe kerültek, az 1980-as években piacra dobta a szemhéjpúdereket, 

amik a pirosítóhoz hasonló csomagolást kaptak, 1993-ban a doboztető belsejébe kis 

tükröt épített, a púderszivacsot pedig mini ecsetre cserélte –, de egy valami semmit 

se változott: az eredeti formula.  

 



Most, a Bourjois bemutatja az ikonikus kis pirosító tovább fejlesztett verzióját: csodás 

textúra, könnyebben eldolgozható fedés és mesés árnyalatok! Tökéletesen 

természetes, igazi „no makeup” hatás. A szuper fejlesztéseknek köszöhetően a 

Bourjois Little Round Pot Blusher megőrzi mindazt, amitől nők milliói számára 

ikonikussá vált: könnyen satírozható textúra, csodás rózsaillat, beépített tükör és 

ecset, és – természetesen – az ékszerdobozt idéző kis köralakú tégely. A Bourjois 

Little Round Pot Blusher 17 árnyalata közül a Cendre de Rose 1910 óta a best-seller 

a piacon.  

 

Ma már semelyik magára adó Parisienne nem tölt órákat a tükör előtt – az élet túl 

rövid ehhez! A Bourjois ezért két olyan terméket fejlesztett, amivel gyors és egyszerű 

a készülődés, a káosz pedig messze elkerül. Ez a két csoda a Le Duo Blush pirosító 

és a Le Petit Strober highlighter. 

 

A Le Duo Blush pirosító két egymást kiegészítő árnyalatot tartalmaz, három 

árnyalatban is elérhető, így könnyen illeszkedik bármilyen bőrtípushoz.  

1. lépés: használd a sötétebb árnyalatot az arccsont kiemeléséhez.  

2. lépés: A világosabb árnyalattal emeld ki az orcákat, az eredmény pedig csodás, 

egészséges ragyogás!  

3. lépés: A Le Petit Strober highlighter egy finom gyöngyházfényű púder, ami 

gyönyörűen kiemeli az arc és szemöldökcsontot. 

Két termék, három lépés – mesésen egyszerű! Ahogy Alexanre Napoléon Bourjois 

forradalmasította a színpadi sminket, úgy a Borujois is teljesen új szintre emeli a 

pirosítás művészetét.  

 

Bourjois Little Round Pot Blusher. 150 évvel később, a legenda tovább él…  
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