
Szerinted milyen a legütősebb szempilla? 

Fedezd fel a Rimmel Scandaleyes szempillaspirálokat: 

Reloaded, WOW Wings, Volume On Demand & Waterproof 

 

Szerinted milyen a legütősebb szempilla? Extrém dús? Ívelt? Rétegezheő? Bármelyik szempilla 

típusért rajongsz, a Rimmelnek megvan rá a válasza.  Fedezd fel a négy ikonikus Scandaleyes 

szempillaspirált, melyek olyannyira dúsítanak, hogy az már bűn. Óvatosan bánj velük! 

 

Tudjuk, hogy különböző szempilla vágyaid vannak a stílusodtól és hangulatodtól függően. Ez 

az oka annak, hogy a Rimmel megalkotta Scandaleyes szempilla termékcsaládot. Könnyű 

megtalálnod a számodra tökéleteset köszönhetően a szembetűnően színes csomagolásnak. 

Válaszd a narancsot - Scandaleyes Reloaded – az intenzív, extra dús szempillákért. Kapd fel a 

lilát – WOW Wings- az azonnali nagy szemekért és a WOW faktorért. Dönts a piros mellett –

Scandaleyes Volume On Demand- a végtelen rétegezhetőségért csomósodás nélkül. Menj rá a 

kékre – Scandaleyes Volume on Demand Waterproof – a vízálló és személyreszabható 

rétegezésért. 

 

Extra dús: Scandaleyes Reloaded szempillaspirál 

 

Dúsítsd fel szempilláid rendkívüli volumennel, mely extra hosszú ideig tart. A Scandaleyes 

Reloaded akár 24 órás viseletet is kibír. A kefe hosszú ideig tartó mennyiséget tölt be a pillák 

gyökerekől a végekig. Veszélyesen drámai, kenődés mentes. A nap végén meleg vízzel 

könnyen eltávolítható. Gyilkos szempillantásod nyom nélkül eltűnik. 

 

Azonnali nagy szemek: Scandaleyes WOW Wings szempillaspirál 

 

Készíts azonnali WOW szempillákat a Scandaleyes WOW Wings segítségével. Egy pillanat alatt 

a szempillák hatalmasak és íveltek lesznek. Egyedülálló, rugalmas, kétoldalas keféjével 

könnyedén elérhető minden szempilla, beleértve azokat a trükkös sarokszempillákat is. Egyedi 

műanyag keféje két különböző oldalával biztosít maximális hatást: az aszimmetrikus szárny 

formára hasonlító oldal sörtéi tökéletesen illeszkednek a szem formájához, minden szempillát 

elérnek és azonnali dúsítást biztosítanak, míg a másik oldal íves sörtéi szétválasztják a pillákat. 

Többé nincs szükség műszempillára.  

 

 



 

 

Rétegezhető dúsítás: Scandaleyes Volume On Demand szempillaspirál 

 

Pörgesd fel a szempilláid mennyiségét a Scandaleyes Volume On Demand segítségével. Ez a 

folyamatosan rétegezhető szempillaspirál lehetővé teszi a szempillafesték újbóli felhordását 

bármikor, csomósodás nélkül. Kezdd finoman, majd adj hozzá több réteget a nap folyamán a 

dúsítás és a hosszabbítás érdekében.  

 

Vízálló dúsítás: Scandaleyes Volume On Demand vízálló szempillaspirál 

 

Vízálló szempillák a Scandaleyes Volume On Demand vízálló szempillaspirállal.  A 

csomósodásgátló formula ellenáll a könnyeknek, az izzadtságnak és az esőnek akár 24 órán 

át. Készíts végtelen szempillasort lágytól félkövérig, újabb és újabb rétegek hozzáadásával, 

csomósodás nélkül. Rétegenként könnyű eltávolítani a szempillák károsítása nélkül. 

 

 

 

 


