
FRISS, TAVASZI MEGJELENÉS 

A Miss Sporty bemutatja Tökéletes Tavaszi Stílus kollekcióját:  

 új, tökéletes, friss stílus körmödnek, szemednek és szemöldöködnek 

 
Készen állsz a tökéletességre? Az idei tavaszi stílus a frissességről, a szuper ápolt végeredményről 

szól. A Miss Sporty új, Tökéletes Tavaszi Stílus kollekciójával egyszerűen tudsz letisztult hiperlike-

hatást előidézni. A körmök rekordidő alatt válnak kifogástalanná, élénk színűvé, a szempillák szuper 

dússá, a szemek pedig – a gazdag színű vonalaknak köszönhetően – szédítően hangsúlyossá. 

Szemöldököd tökéletes formát kap, amely minimum 24 órán át kitart, tekintetedet pedig a pontos, 

gazdag színű vonalak teszik hangsúlyossá. Egyszerű, mégis lenyűgöző megjelenés, egy kis 

kifinomultsággal. Önbizalomtuningoló tavaszi smink-kollekciód már készenlétben vár. 

 

1 Minute to Shine Körömlakk 

Körmeid olyan tökéletes kiegészítők, amelyek mindig kéznél vannak. Az új 1 'To Shine körömlakkal 

minden kézmozdulatod egy élénk színvillanás és a legjobb az, hogy a profi megjelenés mostantól 

nem igényel több időt, mint saját színedet kiválasztani. Szupergyors, 1 másodperces lakkozás és 

kevesebb, mint 1 perc száradási idő. Azta! A lapos ecset hibátlan kenést biztosít, egyetlen vonással. 

Már egy réteg gazdag, telített színt ad, mega-fényes kivitelben. 5 nappal később a körömlakknak még 

mindig élénk színe és non-stop tükörfénye van. 

Játssz a legfrissebb színekkel – a 35 trendi árnyalat hatalmas palettáján ábrándos nude-okat, csini 

rózsaszíneket, intenzív vöröseket, lenyűgöző lilákat és fényes tónusokat is találhatsz. A körmöd 

színét most a szettjeid szerint változtathatod! A lakk ugyanolyan jól néz ki a körmödön, mint az 

üvegben. Most először minden árnyalat négy különböző címkevariációt kap, amelyek 

mindegyike a színhez köthető érzelmet jelzi. Imádni fogod a fura pop-art rajzokat, a cuki 

mintákat, a stílusos illusztrációkat és az inspiráló üzeneteket. A körömlakk vásárlás soha nem 

volt még ilyen izgalmas! 

Javasolt fogyasztói ár: 499 Ft 
 

Little Big Volume Szempillaspirál 

Szeretnél olyan szempillaspirált, amely minden szál szempilládat feltuningolja a maximális dúsításért? 

Ne tévesszen meg a külső – ez az apró zseni ÓRIÁSI eredményekre képes! A Miss Sporty új Little 

Big Volume Szempillaspiráljának XXS-es keféje a HATALMAS, csomómentes szempillákért született. 

Tökéletes a hangsúlyos tavaszi pillák megteremtéséhez.  A kicsi, de erőteljes műanyag kefe rátalál a 

legkisebb, legnehezebben hozzáférhető szempillákra is – intenzív volument és lenyűgöző 

szempillasűrítő hatást biztosít. A szuper-kicsi kefe minden szemformához illeszkedik, minden 

szempillát elkap, saroktól sarokig, a gyökértől a csúcsig, mint egy profi… vagy még annál is jobban. A 

szempillák drasztikusan teljesebbek, vastagabbak, hosszabbak és tökéletesen elválnak egymástól. 

Egész napos viselet, közben semmi lekenődés és 0 csomó, csak gyönyörű, hatalmas szempillák. A 

fényes piros borítású szempillaspirál igazi kötelező darab. 

Javasolt fogyasztói ár: 999 Ft 



Brow To Last 24H Szemöldökceruza 

A tökéletesre formázott szemöldök elengedhetetlen a gyönyörű, ápolt tavaszi megjelenéshez. Az új 

Brow To Last 24H az első pénztárcabarát, tartós szemöldökceruza, amely lehetővé teszi az ívek 

kialakítását és rögzítését akár 24 órán keresztül. A krémes ceruza könnyedén siklik a hibátlan 

alkalmazás jegyében, így tökéletes szemöldököt biztosít egyetlen egyszerű vonással. Az építhető, 

erősen pigmentált formula még a legkisebb szőrszálakat is bevonja, kitöltve és definiálva a 

szemöldököt, amely természetes, merészebb, teljesebb megjelenést kap. Válassz a két kopásbiztos 

árnyalat közül, # 100 Blond és # 200 Brunette, azaz szőke vagy barna, szuper stílusos 

szemöldöködhöz, amely mindig topon van! 

Javasolt fogyasztói ár: 1099 Ft 

 

Designer 24HR Angled Intelligens Automata Szemtus 
Fokozd maximálisra tekinteted erejét az új Designer 24H R Automata Szemtussal, ezzel a maximális 

teljesítményű, mini filccel. Az okos filc, automata hegyének köszönhetően  könnyű és precíz felvitelt 

biztosít. Kis mérete miatt ideális társad mindenhol, mindenkor. Húzz pontos vonalat, magasan telített 

színnel – válassz a négy gazdag árnyalatból: # 01 Expert Black; # 02 Fab Brown; # 04 Pro Purple és 

# 05 Green Designer. Vízálló, kenődés- és kopásmentes, élénk árnyalatait egész nap és éjszaka is 

viselheted! 

Javasolt fogyasztói ár: 799 Ft 

 

Legyen könnyed, friss és fényesre polírozott megjelenésed a Miss Sporty Tökéletes Tavaszi Stílus 

kollekciójával! 

 
Kövesd a Miss Sporty-t az Instagramon & Facebookon: 

Misssporty_hu      @Miss.Sporty.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 

+36 1 311 9152 
 

 

 

 

 

 



 


