
A Rimmel London bemutatja  az új Lasting Matte alapozót, korrektor és primert 

 

Készen állsz az új, tartós, könnyed textúrájú matt összhatásra? A Rimmel London pontosan 

tudja, hogy megjelenéseddel mindig a legjobbat szeretnéd kihozni magadból, mindegy 

milyen hosszú egy nap, de az alapozásban nem ismersz kompromisszumot.  

Bemutatjuk az új Lasting Matte alapozót, ezt az igazi mattító, könnyű textúrájú 

sminkterméket, amely teljes, egyenletes fedést biztosít, hosszan tartó fényesedésgátló 

hatással. Tedd teljessé bársonyosan matt sminkedet az új Lasting Matte korrektorral és a 

Matte primerrel. A bőröd tökéletesen “mattisztikus” lesz! 

 

Lasting Matte alapozó 

Az új Lasting Matte alapozó TARTÓS és teljes fedést, KÖNNYED érzést és 

FÉNYESEDÉSMENTES bőrt biztosít. Egy alapozó, amiben őszintén hihetsz. 

 

Teljes fedésre vágysz, azonban egyik porcikád sem kívánja, hogy vakolat legyen rajtad? 

Ezért alkotta meg a Rimmel London ezt az egyedi, habkönnyű alapozót, ami bőrödön, puha 

púderes állagúvá változik. Könnyed textúrája miatt nem lesz soha kényelmetlenül húzódó, 

vastag-rétegű vagy vakolat érzésed. Mivel senki nem szeretne fénylő arcbőrt, fényesedést 

gátló formulája izzadás- és páratartalom biztos, így biztos lehetsz benne, hogy bőröd 

egésznap matt lesz. Az alapozó teljes fedést biztosító formulájának köszönhetően, a 

bőrhibákat azonnal elfedi, hogy arcod friss, bársonyos kinézetű és élettel teli lesz. Cool, 

nem?  

 

Lasting Matte korrektor 

Párosítsd az új Lasting Matte alapozót a Lasting Matte korrektorral, a hibátlan matt bőr 

érdekében! Ez a fényesedést gátló korrektor alkalmas arra, hogy eltüntesse a kisebb 

bőrhibákat, a szem alatto sötét karikákat, a kisebb mimikai vonalakat és ráncokat. 

Mindemellett elég könnyed ahhoz, hogy ne alkosson vastag felületet, és ne üljön meg a 

ráncokban. 24 órás fényesedésgátló hatás, izzadás- és páratartalom biztos – egy korrektor, 

amivel minden élethelyzetet magabiztosan élhetsz meg. 

 

Lasting Matte primer 

Ha tartós, matt végeredményről beszélünk, akkor minden esetben az alapoknál kell 

kezdenünk! Az új Lasting Matte primer a fényesedést távol…, a sminket viszont rajtad tartja. 

Ez az azonnal mattító primer a bőrnek egész napra fényesedésgátló hatást biztosít. Most 

már nem kell aggódnod amiatt, hogy a sminked már délben “lecsúszik”. Selymes, matt 



alapot nyújtva csökkenti a pórusok látványát és a bőrnek puha, bársonyos megjelenést ad.  

A Lasting Matte primer egyetlen árnyalatban kapható, és a smink alá, vagy akár önmagában 

is hordható. 

 

Lasting Matte alapozó 

Könnyed fényesedést kontrolláló alapozó a bőrt valóban mattá varázsolja húzó, vakolat-
érzés nélkül. Teljes fedés nyújtó formulája azonnal elfedi a kissebb bőrhibákat és 
pattanásokat, hogy bőröd friss, bársonyos és hibátlan kinézetű legyen. 

Árnyalatok: 010, 085, 103, 200, 203, 305 
Ajánlott fogyasztói ár: 2299 Ft 
 
Lasting Matte korrektor 
Ez a fényesedés gátló korrektor elegendő fedést biztosít ahhoz, hogy a kisebb bőrhibákat 
elfedje, de elég könnyed ahhoz, hogy ne üljön bele a mélyedésekbe, vagy ne legyen vastag 
rétegű hatása. 
Árnyalatok: 001, 010, 015 
Ajánlott fogyasztói ár:  2299 Ft 
 
 
LastingMatte primer 
Selymes, matt alapot biztosít ez az azonnal mattító primer, amely a bőrt bársonyossá és 
egész napra fényesedésmentessé varázsolja. 
 
Árnyalatok: 1 egységes árnyalat 
Ajánlott fogyasztói ár: 2299 Ft 
 

A Rimmel Lasting Matte alapozó, a Lasting Matte korrektor és a Matte primer 2019 

októberétől elérhető. 

 
https://www.rimmellondon.com/en_us 

 

Kövesd a Rimmel Londont az Instagramon & Facebookon: 

rimmellondonhu        Rimmel London (HU) 

 

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 1 311 915 


