
Miss Sporty: suli vagy buli?  
Építsd fel a sminked: a természetestől a mesés total 

look hatásig 
 
A sulis hétköznapok egyenlők a minimál stílusú sminkkel, amiről csak TE 
tudod, hogy egyáltalán viseled. Egy kis szín, ami életre kelti a természetes 
szépséged. Egy kis “így keltem fel” varázslat. DE mi történik, ha 
kicsengetnek, és magad mögött hagyhatod az osztálytermet? Akár a 
barátaiddal találkozol, vagy egy partyra tartasz, szeretnéd felpörgetni az 
intenzitást, nem igaz? Egy kis glamúr és ragyogás. Ez a csodálatos új 
sminkkollekció segít, hogy végtelenül egyszerű dolgod legyen az 
átváltozással. Az iskolai szettből GYORSAN cool külsőt varázsolhatsz. 
Napközben a csini a menő, és erre az alapra építve percek alatt új sminket 
készíthetsz suli utánra. 
 
VISSZAFOGOTTÓL A HANGSÚLYOS PILLÁKIG 
 
Az osztályba elég, ha a szempillák éppen csak egy kis volument kapnak.  A 
Can’t Stop The Volume szempillaspirál tökéletes választás ehhez. Reggel 
elég egy réteg, és már indulhatsz is.  
És amint végeztél? Vigyél fel még egy réteget az extrém hatásért. Ez a 
szuper fekete spirál drámaian hosszú és hangsúlyos szempillákat 
eredményez, mégis kényelmes és könnyen kezelhető. Az irányítás a Te 
kezedben van, nincsenek határok!  
 
DESIGN A SZEMEKNEK 
 
A szemfestés nem mindig egyszerű, ezt mindannyian tudjuk. Ezért a Miss 
Sporty most olyan megoldást kínál, ami az iskolában és az iskolán kívüli 
időtöltéshez is tökéletes és egyszerűen használható. A DESIGNER All In 
One szemhéjpúder palettában mindent megtalálsz, amire szükséged lehet, 
hogy a szemfestéseddel “wow” hatást érj el. 
 
ELŐSZÖR, AZ ISKOLÁHOZ.... 
A Primer szuper sima alapot képez és biztosítja, hogy a felvitt szín tartóssága 
megfelelő legyen egész napra. A négy, intenzíven pigmentált árnyalat matt és 
gyöngyház hatással egyaránt elérhető, így gyerekjáték lesz az árnyékolás is.  
 
ISKOLA UTÁNRA 
Használd a Highlightert a szemöldökcsontra és a belső szemzugba, az 
egyedülálló szemsminkért. Ezután a Gel Liner segítségével húzz egy 
tusvonalat a felső pillasor tövéhez. Ez csodásan intenzív pillantást 
eredményez, olyat, amelyet csak azokon a csajokon látsz, akik vannak olyan 
szerencsések, hogy saját sminkmesterük van!  
 
MŰVÉSZI KÖRMÖK 
Lehet, hogy művészeti szakkörön töltötted a délutánt, de ki állítja, hogy a 
kreativitásnak végeszakad, ha kikerülsz a sulipadból? A Can’t Stop the 



Color körömlakk egy gyönyörű festékesdoboz, ami életre kelti a benned rejlő 
művészt! Használd a kollekció színeit bátran az egyedi hatásért. 
Ez a négy csillogó cukorka szín teljesed magával ragad. Készülj fel a 
szivárványszínű manikűrre, amiről mindig is álmodtál.  
 
Purple Gallery – Az ínyenc lila 
Candy Palette – Az ultimate pink 
Blue Pencil – A babakék árnyalat 
Yellow Paint – A csodás citromsárga 
 
Csak a képzeleted szabhat határt, vágj bele bátran!  
 

 
Miss Sporty: suli vagy buli?  

SMINK AZ ISKOLÁHOZ… ÉS A FONTOS DOLGOKHOZ  


