
 

VISELD A KIFUTÓK SMINKJÉT! 
A BOURJOUIS ÚJDONSÁGA: 24 ÓRÁN ÁT TARTÓ SZATÉN ÉS 

METÁL HATÁSÚ KRÉMES SZEMHÉJFESTÉK 
 

 

 

Eljött a krémes szemhéjfestékek nagy pillanata! A sejtelmesen szikrázó szatén és a 

fémes hatás most az igazi nagy dobás a divatvilág top bemutatóin. A bizonyíték? Az 

új Szatén hatású 24h és a Metál hatású 24h Krémes Szemhéjfesték, ami nem 

csak szofisztikált külsőt kölcsönöz, de használatuk rendkívül egyszerű a 

mindennapokra… és persze az éjszakákra is! Engedd szabadjára a benned rejlő 

párizsi nőt!  

Ultra krémes, könnyen kenhető, mégis jól fed? Pipa! Nem ráncosodik, nem kopik és 

nem is fakul? Pipa! Könnyű viselet, magával ragadó színek? Szintén pipa! Az új 

Szatén hatású 24h és Metál hatású 24h Krémes Szemhéjfesték káprázatos 

árnyalatai minden elvárásnak megfelelnek, speciális hatású fedőrétege tökéletes 

ragyogást biztosít egész napra. 

Két különleges hatású szemhéjfesték a Bourjois-tól, amelyek a kifutók trendjét 

csempészik a hétköznapok sminkjébe. Hosszan tartó púder hatású folyékony formula 

a könnyű felvitelért. Ismerős a csomagolás? Nem csoda, hiszen a dobozt a best 

seller Bourjois Rouge Edition Velvet rúzs inspirálta, az ajakrúzs egy igazi must-have 

termék a beauty fanatikusok számára. Hat szatén hatású árnyalat irizáló 

pigmentekkel, az érzéki neutrális Beige – sellertől (01) a merész és sötétebb 

tónusokig, mint például a Drive me grey-zy (06). A fémes hatású arany és ezüstös 

árnyalatok gyöngyház pigmentet tartalmaznak, csodásan rétegezhető textúrájukkal 

rendkívül könnyű dolgozni. Az összhatás intenzitása csak rajtunk múlik, legyen az 

visszafogott tündöklés, vagy igazi heavy metal. 

 

 



 

 

Bourjois Szatén hatású 24h Krémes Szemhéjfesték  
Ragyogó szatén hatás • Púder hatású folyékony formula • Könnyen kenhető, erős 

fedés • 24-órán át tartó hatás. Nem ráncolódik, fakul vagy kopik  

Árnyalatok: 

- Beige-seller (01): könnyed aranyló bézs 

- Oh de roses! (02): tündöklő rosegold 

- Mauve your body (03): meleg rozsdás szilvaszín 

- Abracada’brown (04): bronzos gesztenyebarna 

- Lala’vande (05): szürkés-kék egy leheletnyi levendulával 

- Drive me grey-zy (06): mély kékes-szürke 

 

Bourjois Metál hatású 24h Krémes Szemhéjfesték  
Gyöngyházas fémes hatás • Púder hatású folyékony formula • Könnyen kenhető, 

erős fedés • 24-órán át tartó hatás. Nem ráncolódik, fakul vagy kopik 

Árnyalatok: 

- Or du commun (07): káprázó arany 

- Iron woman (08): lenyűgöző ezüst 
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