
	  
KELTSD ÉLETRE SZEMPILLÁIDAT ÉS HOZD ŐKET CSÚCSFORMÁBA AZ ÚJ MAX FACTOR LASH 

REVIVAL SZEMPILLASPIRÁLLAL! 
 
Nincs annál nagyobb jutalom, mint amikor kihozod magadból a maximumot, kezedbe veszed az életedet és teszel 
magadért valami nagyot. Bemutatjuk a Lash Revival szempillaspirált, a Max Factor első bambusz kivonatot 
tartalmazó szempillaspirálját, amely látványosan megújítja szempilláidat, mindössze 4 hét alatt. Hosszabb, erősebb 
és vastagabb szempillák – tekinteted pedig lefegyverzőbb, mint valaha.   
 
Folytatva az innovatív, legkorszerűbb tápláló alapanyagokból készült termékek sorát, megszületett a Max Factor 
Lash Revival szempillaspirál, amely minden egyes használattal erősít, kondicionál, napról napra és hosszú távra 
teremtve meg az ápolt, hosszú szempillákat. 
 
 A Max Factor most 4 hetes kihívást intéz a nők felé, hogy megmutathassa a különbséget – Neked is bemutatja azt 
az elemet, amely új fordulatot hoz napi sminkrutinodba: maximalizálja szempilláid vonzerejét. Nem csak azt az 
ápoló hatást biztosítja, amelyet megérdemelnek, de az 1 hónap alatt lezajló, látványos változás örömét is. A 
megfelelő elkötelezettség kíséretében napi egy apró változtatás hatalmas különbséget teremthet. Kezdj el naplót 
vezetni, jegyezd fel benyomásaidat és a napról napra tapasztalt változásokat.  Meg fogsz lepődni, milyen fordulatot 
hozhat egy kis napi törődés. 
 
Az új Max Factor Lash Revival szempillaspirál alkalmazkodik dinamikus életstílusodhoz, képes egyszerre több 
feladatot is kezelni, akárcsak Te. Hajlított keféjével, amelyet a szem íve inspirált, gyengéden fésüli át a szempillákat, 
hogy csomók nélkül adjon nekik nagy volument. Innovatív, erősítő formulája a bambusz kivonat kondícionáló 
hatásával teszi teltebbé és hosszabbá szempilláidat. A Max Factor Lash Revival szempillaspirál primer része annak 
az új szemsmink terméksorozatnak, melynek célja, hogy keményebben dolgozzon a sikereidért, lenyűgöző 
tekintetedért.  
 
MAX FACTOR LASH REVIVAL PRIMER  
 
Az új Max Factor Lash Revival szempillapsirál primer maximalizálja a volument és a hosszt, miközben ápolja a 
szempillákat. Az E-vitamint és tápláló olajokat tartalmazó kondicionáló formulával megerősítheted és nap mint nap 
élettel töltheted fel szempilláidat, - a mikro-rostoknak köszönhetően pedig azonnal megnövelik a hosszúságot.  
 

• A vásárlók 86% -a azt nyilatkozta, hogy a primer maximalizálja a szempillaspirál eredményeit  
• 84% -uk egyetértett abban, hogy azonnali volumennővelő hatása van, 82% -uk azt mondta, hogy extra 

vastagságot adott a szempilláknak  
• 80% -uk egyetértett azzal, hogy maximalizálja a szempillahosszt 

 
MAX FACTOR BROW REVIVAL SZEMÖLDÖKSPIRÁL 
 
Keltsd új életre a szemöldöködet a Max Factor Brow Revival szemöldökspirállal, hogy régi, teljes fényében 
tündökölhessen! Hosszú élettartamú, vízálló és szennyezésmentes formulával rendelkezik, amely szemöldök építő 
komplexet tartalmaz, olajok és E-vitamin keverékét, amely és javítja a szemöldök megjelenését, fokozza természetes 
szépségét. Gömbölyded szálakkal tölti fel szemöldöködet az azonnali sűrűsítő és vastagító hatás érdekében, mini 
méretű keféje pedig minden szálat bevon, és lehetővé teszi a hibamentes alkalmazást.  
 
• A vásárlók 89%-a állította, hogy szemöldökük teljesebbnek néz ki és egyetértettek abban, hogy gyorsan 
alkalmazható  
• 87% szerint a formula kopásálló 
• 85% egyetértett abban, hogy tartós színt ad, egész nap és egész éjjel  
• 80% állította, hogy teljes és tökéletes szemöldököt épít   
 
 
 



	  
 
TEDD FELEJTHETENNÉ MEGJELENÉSEDET A MAX FACTOR MASTERPIECE NUDE MATTE 
PALETTÁVAL 
 
A Max Factor bestseller termékvonala most két új szemhéjfesték palettával bővült. Az új Masterpiece Nude Matte 
paletták bársonyos, matt árnyalatai lehetővé teszik, hogy különféle szemsmink kombinációkat hozhass létre minden 
alkalomra, nappalra és éjszakára egyaránt. 
 
Termékek: 
Max Factor Lash Revival Szempillaspirál 
Árnyalatok: fekete (01), ultra fekete (03) 
Javasolt fogyasztói ára: 4699 Ft 
Bevezetés ideje: 2020. február 
 
Max Factor Lash Revival Primer 
Javasolt fogyasztói ára: 3999 Ft 
Bevezetés ideje: 2020. február 
  
Max Factor Brow Revival szemöldökspirál 
Javasolt fogyasztói ára: 3699 Ft 
Bevezetés ideje: 2020. február 
 
Max Factor Masterpiece Nude Matte Paletta  
Javasolt fogyasztói ára: 4699 Ft 
Bevezetés ideje: 2019. november 
 
 

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 
 

 
 
 
 


