
 

LIPS HAVE IT ALL! 
A BOURJOIS BEMUTATJA: 

ÚJ ROUGE FABULEUX RÚZSKOLLEKCIÓ 
 

Egyszer volt hol nem volt, egyszer csak igény támadt egy olyan krémes formulájú, 

szatén hatású rúzsra, ami a három legfontosabb kívánalmat egyesíti magában: 

mesés szín, mesés kényelem és mesés viselet. A Bourjois megvalósította ezt az 

álmot, így született a Rouge Fabuleux rúzskollekció. Higgy a varázslatban!  

 

Mesés szín. A magas koncentrációjú pigmenteknek köszönhetően a Rouge 

Fabuleux különböző árnyalatokat felvonultató kollekciójának minden egyes darabja 

elképesztően intenzív és ragyogó színekkel rendelkezik. A bézses-barnás 

árnyalatoktól a pink nude tónusokon át a ragyogó pink és piros színekig a teljes 

spektrumot lefedi. Itthon egy szűkebb kollekció lesz elérhető, 8 csodálatos 

árnyalattal, érdemes mindet összegyűjteni!  

Mesés kényelem. A Rouge Fabuleux rúzsok marula olaj tartalma hidratálja és 

kondícionálja az ajkakat. Ráadásul, kivételesen könnyű textúrája krémes és 

komfortos, szinte fel se tűnik majd, hogy rúzst viselsz.  

Mesés viselet. A harmadik kívánság a rúzs tartósságára irányul, és a Rouge 

Fabuleux ebben is csodásan teljesít. A mellett, hogy akár 10 órán át fennmarad, 

szatén hatását és formuláját is őrzi.  

 

Mi mást kívánhatnánk még? Szín, kényelem és viselet tekintetében az ajkak minden 

vágya teljesül a Bourjois új Rouge Fabuleux rúzsaival. Nincs más hátra, csak hogy 

boldogan éljünk, amíg… 

 

 

 

 

 

 



BOURJOIS ROUGE FABULEUX  

- Intenzív és ragyogó szatén hatású árnyalatok 

- Krémes textúra ultakönnyű viselet 

- Akár 10 órán át tartó fedés 

- Magasprecizitású applikátor a pontos felvitelhez 

 

Árnyalatok: 

Bézses-barnás: 

- Abracadabeige! (01): a száj természetes árnyalatában pompázó bézs  

- Peanut Better (02): egy csábító karamell  

Pink nude: 

- Bohemian Raspberry (03): egy meleg tónusú rezes rózsaszín, igazi bohém lelkűeknek 

- Sleepink Beauty (06): a rózsafa tökéletesen természetes árnyalata 

Ragyogó pink: 

- Perlimpinpink (07): egy kicsattanó, egészségesen ragyogó rózsaszín 

Piros: 

- Cindered-lla (11): az örök klasszikus piros 

- Beauty and the red (12): egy igazi burgundi piros, a szenvedélyes párizsi árnyalat 

Bíbor:  

- Clair de Plum (14): egy ízig-vérig nőies rózsaszín tónusú szilva 

 

Javasolt fogyasztói ár: 3 999 Ft 

 

Bevezetés időpontja:  2019. Február 

 


