
MAGNIF’EYE YOUR EYE-LOOKS 

 

A Rimmel bemutatja az új Magnif’Eyes szemhéjpúder palettát 

 

Füstös, vibráló, elegáns, izgalmas… készülj fel a sminkek végtelen lehetőségére! A Rimmel 

bemutatja az új, és tovább fejlesztett Magnif’Eyes szemhéjpúder palettáját, amely négy 

változatban elérhető, mindegyik 12 új, trendi színt rejt, valamint egy hosszú, dupla ecset és 

szivacs végű applikátort. A javított szemhéjpúder formula ultra-selymes és gazdag, nem 

maszatolódik és nem halványul el, így az igéző színek tartósan a helyükön maradnak. 

Maximalizáld a pillantásod hatását, légy a saját sminkmestered!  

 

Minden stílushoz és bőrtónushoz illeszkedik egy Magnif’Eyes szemhéjpúder paletta. Ha 

szereted a modern, csinos sminkeket, akkor imádni fogod a #001 Nude Edition-t, amely a 

bézs, a szürkés és a kávé árnyalatok szofisztikált mixe. Készíts erőteljes és csábító sminket 

a #002 Blush Editionnel, amely a sötétebb, rózsaszínes és a szilva tónusok csodálatos 

sorozata. Ha dögösebb hangulatban vagy, készíts füstös szemfestést a #003 Smoke Edition 

a galamb, pala, ezüst és szén szürkék esszenciális kollekciójával. Ez a paletta 

nélkülözhetetlen darab az igazi smink-rajongók számára, hiszen a mindennapi eleganciától 

a drámai éjszakai megjelenésig minden alkalomhoz illik. A paletta színeit használja Rita Ora, 

a Rimmel márka nagykövete is a kampányanyagokban. Szemeit merész, füstös sminkkel 

hangsúlyozták – sötétebb szürke tónusok a szemhéjakon és a szempillák vonala alatt, a 

szemzugokban pedig egy leheletnyi irizáló ezüst. A nude ajkai és a hátrafogott haja 

biztosítja, hogy minden figyelem a Smoke Edition paletta árnyalataival sminkelt szexi 

szemeire irányuljon. A #004 Colour Edition, a merész és változatos árnyalatok kombinációja 

az első a Rimmel számára, amelyet kifejezetten a sötétebb, vagy fekete tónusú bőrhöz 

terveztek. Ez az ütős paletta réz, korál, azúr és smaragd színeken ível át. 

Élvezd a számtalan szín és felület adta határtalan lehetőségeket sminkeléskor. Légy olyan 

kreatív, amennyire csak mersz a Magnif’Eyes palettával. Live the London look. 

 

Árnyalatok:   #001 Nude Edition 

    #002 Blush Edition 

    #003 Smoke Edition 

    #004 Colour Edition 

 

Javasolt fogyasztói ár:  4 199 HUF 


