
	  

BEMUTATKOZIK A MAX FACTOR COLOUR ELIXIR VELVET MATT RÚZSÁNAK 
6 RAGYOGÓ, ŐSZI ÁRNYALATA  

 
A Max Factor – a bársonyos örömöktől ihletve - 6 új árnyalattal bővítette ki kedvelt Color Elixir Velvet Matte 
rúzskollekcióját. Az új rúzsok a mélyebb nude-okra, a vajasbarnára és a mély szilva árnyalatokra összpontosítva az 
őszi árnyalatok fényűző palettáját képviselik, miközben a formula még mindig a tőle megszokott tökéletes, 
kompromisszumok nélküli matt és hidratált hatást bizosítja.   

	  
A Color Elixir Velvet Matte rúzs formulája számos előnyt kínál; szemcsés technológiát finom pigment-diszperzióval 
és hidratáló viaszokkal, melyeknek köszönhetően az ajkak ápoltak és elegánsak maradnak. Más matt rúzsokkal 
ellentétben, könnyedén siklik az ajkakon, krémes érzést és igazi bársonyos  megjelenésű ajkakat biztosít.  	  
	  
A matt rúzsok összetételének több mint 60%-át bőrápoló szerek és antioxidánsok teszik ki, amelyek aktívan puhítják 
és simítják az ajkakat – ilyen tápláló anyag a shea, az avokádó és aloe vaj, valamint az E-vitamin. Az ajkak így nem 
húzódnak és nem száradnak ki, ápolttá, teltté válnak.  
 
Wendy Rowe, a Max Factor kreatív igazgatója a következő tippet adta a rúzs használatához:  
„A Color Elixir Velvet Matte rúzs alkalmazása nagyon egyszerű, mivel krémes, ami általában nem jellemző matt 
rúzsokra, így azok számára is különösen ideális, akiknek kiszáradásra hajlamosak az ajkaik. Gazdag, pigmentált 
színt és bársony matt felületet biztosít. Különösen szeretem az új mélyebb nude és szilva árnyalatokat. A tippem a 
következő: a felvitel után a gyűrűs ujjammal oszlatom el a rúzst a tökéletes végeredményért.” 
 
Termék: 
 
Max Factor Colour Elixir Velvet Matte ajakrúzs 
 
Elérhető árnyalatok: Dusk (40), Caramel (45), Coffee (50), Desert (55), Mauve (60), Raisin (65). 
A bevezetés ideje: 2019. november 
Javasolt fogyasztói ár: 3999 Ft 
 

https://www.maxfactor.com/uk/ 
 

Kövesd a Max Factort az Instagramon & Facebook-on: 
 

maxfactor_hu              Max Factor 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 

+3613119152 
 

 


