
	  
	  
 

EMELD KI a tekinteted A MÁGIA EREJÉVEL!  
 

Drámai dúsítás azonnal, az ÚJ Max Factor Dark Magic Szempillaspirállal 
 

Bemutatjuk az új Max Factor Dark Magic Szempillaspirált, mely látványosan dúsít, egy 
varázsütésre. Éld át a mágikus megjelenésű, drámaian sötét, dús szempillákat, a nem-
maszatolódó, gyorsan eloszló formulának köszönhetően, amely vastagabbnak látszó 
szempillákat és egész nap tartó intenzitást nyújt. 

A MÁGIKUS FORMULA 
A Max Factor Dark Magic Szempillaspirál másodpercek alatt egyenletesen vonja be a 
szempillákat, köszönhetően a víz és a természetes viaszok és pigmentek 2:1 arányának. Az 
összetételben található speciális viasz, mely napraforgómag viaszt is tartalmaz, 
vastagabbnak látszó szempillákat, és mélységet ad, a kefe minden mozdulatával.  Ráadásul 
a szempillaspirál összetevőinek speciális keveréke elkenődés nélküli építhetőséget és 
intenzitást biztosít, amely egész nap tart! 

SPECIÁLISAN AZ UJJAID KÖZÉ TERVEZVE  
Érezd a biztos kontrolt a Dark Magic Szempillaspirál kiváló fogójával, melyet speciálisan 
úgy terveztek, hogy illeszkedjen az ujjaid közé.  A használtalával kapcsolatos aggodalmak  
már a múlté, köszönhetően a puha, ergonomikus kialakításának, amely olyan érzékeny és 
precíz, hogy csodálkozni fogsz, eddig hogyan élhettél nélküle. 

WAVE ACTION KEFE 
A Dark Magic Szempillaspirál wave action keféjét arra tervezték, hogy a festéket 
egyenletesen osszlassa el a pillák között, a sötét, látványos és ultragyors eredményért, míg 
szétágazó hegye segítségével minden egyes szempillát elér.  

A Max Factor sminkmesterei szerint:  
„A Dark Magic Szempillaspirál tökéletes a mindig mozgásban levő elfoglalt nőknek, 
akiknek olyan szempillaspirál kell, amely teljesítményében és tartósságában minden 
esetben megbízhatnak. Úgy tervezték, hogy illeszkedjen az ujjaid közé, így a bosszantó 
megcsúszások a múlté lettek. Hihetetlenül gyorsan szárad, ezért az elkenődés miatt sem 
kell aggódnod. Egy valódi titkos varázseszköz, amely egyetlen nő sminktáskájából sem 
hiányozhat.” 

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

Kövesd a Max Factort az Instagramon & Facebook- on: 

maxfactor_hu             Max Factor Magyarország 

 
 
A Max Factor Dark Magic Szempillaspirál javasolt fogyasztói ára 4.699 Ft. 
 
 
 
 
 

 



	  
	  

A Coty-val kapcsolatos információkért látogass el a www.coty.com oldalra! 
 

Sajtókontakt: 
LanceCom Kommunikáció 
lancecom@lancecom.hu 

+36 1 311 9152 
 
 

 


