
PARTY ON GLITTER! 

A Rimmel karácsonyi party smink ajánlója: 

új, merész és ragyogó árnyalatok a szemekre és a körmökre 

 

Idén karácsonykor a Rimmel egy varázsolatos és ragyogással teli partyra hív! Maxold ki a 

csillogás lehetőségét az új glamúros Rimmel Party On Glitter ünnepi kollekcióval! Varázsolj 

magadnak egyedülálló metál szemfestést a 2-az-1-ben Wonder‘Swipe Szemhéjtus és 

Szemhéjfesték segítségével, körmeidet pedig öltöztesd teljes ragyogásba a 60 Seconds 

Super Shine Körömlakk kollekció egyik csillámos árnyalatával. Izzásra fel!  

 

Rimmel Wonder’Swipe 2-az-1-ben Szemhéjtus és Szemhéjfesték (dm kizárólagos) 

Kreálj magadnak egyedi és feltűnő szemfestést az ünnepekre a Rimmel London innovatív 

termékével. Az új Rimmel Wonder’Swipe a piac első hibrid metálos szemhéjtus és 

szemhéjfesték terméke, a 2:1-ben formula könnyedén átalakítható, így az erősen pigmentált 

fémes szemhéjtusból egy csodásan csillogó szemhéjfestéket kapsz, amelyet csak el kell 

simítanod az ujjaid segítségével.  

Szemhéjtusként csodás fémes csillogású vonalakat tudsz létrehozni. Hagyd megszáradni, 

majd jöhet a szemhéjfesték! Mintha csak varázsolnál, a gyengéd dörzsöléssel a tusvonalak 

kifinomultan fénylő réteggé alakulnak. De mégis hogyan? Alkalmazáskor a formulában 

található víz elpárolog és az intenzív színek por állagú textúrává változnak, így az ujjaid 

segítségével többféle különleges hatást tudsz elérni, a gyönyörű szemfestés pedig akár 10 

órán keresztül tart. Szemhéjtus vagy szemhéjfesték? Metál vagy glitteres csillogás? Te 

válassz! 

#youswipeyouchoose  

 

Rimmel 60 Seconds Super Shine Körömlakk  

Legyen egy lenyűgöző mani-pedi a tökéletes kiegészítő az idei ünnepi megjelenésednek!  

Selymes irizálástól a fényes csillogásig most jöhet minden a körmökre! Maxold ki az ünnep 

ragyogását és öltöztesd izzó – szikrázó színekbe a körmeidet a kezeden és a lábfejeden is.  

A Rimmel 60 Seconds Super Shine Körömlakk kollekció négy, csillámokkal dúsított 

árnyalatai segítenek, hogy instant party hangulatba kerülj. Bármelyik színre is esik a 

választásod, körmeid igazi trend színekben pompáznak majd. Variáld bátran az 

árnyalatokat, hidd el, egyikkel se lőhetsz mellé! 

 

 



 

RIMMEL PARTY ON GLITTER KOLLEKCIÓ 
 

 
Rimmel Wonder’Swipe 2-in-1 Szemhéjtus és Szemhéjfesték 
2-az-1-ben formula, erősen pigmentált metal szemhéjtus, amit kedved szerint ragyogó 
szemfestékké varázsolhatsz az ujjaid segítségével.  
 
Árnyalatok:    #005 Yassss 

#006 My Bae 
 
Javasolt fogyasztói ár:  2599 HUF 
 
Bevezetés időpontja:   2018. december 
 
dm kizárólagos 
 
 
Rimmel 60 Seconds Super Shine Körömlakk 
Maxold ki a csillogást a legújabb Rimmel 60 Seconds Super Shine körömlakkokkal! Teljes 
fedés, gyors száradás és intenzív csillogás egy mozdulattal az ünnepi szezonra! 
 
Árnyalatok:    #831 OH MY GOLD! Arany alap arany csillámokkal 
     #832 ON FLEEK! Fekete alap arany csillámokkal 
     #833 EXTRA! Ezüst holografikus csillámokkal 

#834 FAB! Pink alap pink csillámokkal 
 
Javasolt fogyasztói ár:  1199 HUF 
 
Bevezetés időpontja:   2018. december 
 
 
 


