
BOLDNESS THAT STAYS ON 

 

A Rimmel bemutatja: Stay Matte Folyékony Ajakrúzs Kollekció 

Hosszan tartó, erőteljes színek és matt hatás 

 

Varázsolj merész és hangsúlyos ajkakat! A Rimmel London bemutatja a bársonyos, matt 

Stay Matte Folyékony Ajakrúzst intenzív színekkel, amely ráadásul hihetetlenül kényelmes 

és tartós viseletet is biztosít. Legyen az ajkad a középpontban!  

 

A londoni trendi csajok nem csak ismerik a feltűnő színek erejét és fontosságát, de 

tudatosan használják is azokat! Legyen ez a Te tikos fegyvered is, hogy csábítóan 

magabiztos légy. Élvezd a matt színek kavalkádját, úgy, hogy az ajkaid közben nem 

száradnak ki. Eljött az idő, hogy a merész ajkak uralják a megjelenésed!  

 

A Stay Matte Folyékony Ajakrúzs már az első ecsetvonással kirobbanóan erőteljes színt ad 

az az ajkaidnak és a hatás 12 órán át tart. Biztosan Téged is lenyűgöz majd a folyékony rúzs 

erős fedése és tartóssága, a csók-, érintés-, és vízálló ajakrúzs a pörgős napokban is 

megállja a helyét, nem kenődik és nem kopik.  

Könnyű textúrája hihetetlenül kényelmes, felvitel után észre sem veszed, hogy rajtad van!  

 

A fenséges matt színek és a kényelmes viselet az új folyékony formulának köszönhető: 

- Gazdag, ragyogó pigmentek gondoskodnak a magasfényű kirobbanó színről, így 

biztosan nem maradsz észrevétlen 

- Gondosan válogatott polimerek biztosítják a tökéletes tapadást és a hosszan tartó 

hatást 

- Növényi eredetű, könnyű illóolajok és lágyítók segítségével a rúzs textúrája könnyű 

és selymes marad 

 

8 intenzív árnyalat a változatos és erőteljes színű ajkakért. Emeld új szintre az ajkak 

hangsúlyozását a nyolc ultra trendi szín segítségével, beleértve az ütős lila Plum This Show 

#810 vagy a vibráló zafír Blue Iris #830 árnyalatokat. Vagy idézd meg a benned rejlő 

természetes szépséget hét csodás, a rózsa színeiben pompázó pinkekkel és fenséges nude 

árnyalatokkal. 

Szuper sikkes árnyalatok és a selymes matt finish a szezon kulcs kiegészítői a modern 

hatásért. 



A Stay Matte Folyékony Ajakrúzs csomagolása kitűnik a tömegből, akárcsak az ajkaid. Az 

élénk színek átragyognak az enyhén párás üvegen, a korszerű csomagolást az elegáns 

ezüst grafika és az ívelt fekte kupak teszik teljessé. 

 

A Rimmel márka nagykövete, Rita Ora, a merész nő tökéletes megtestesítője, aki jól ismeri 

az ajkakban rejlő erőt. A digitális kampányban Rita egy fellépés előtt készülődés közben 

nyíltan beszél a rúzsról és arról, hogy az milyen kulcs szerepet játszott abban, hogy sztár 

legyen belőle. A rúzs viseletéről elhíresült énekesnő kedvence a borvörös Plum This Show 

#810 árnyalat, ami egy igazi, belevaló londoni viselet.  

 

Éld át a merész ajkak élményét a Rimmel Stay Matte Folyékony Ajakrúzs segítségével. Live 

the London look.  

 

  



RIMMEL STAY MATTE FOLYÉKONY AJAKRÚZS 
 

Varázsolj merész és hangsúlyos ajkakat! A Rimmel London bemutatja a Stay Matte 

Folyékony Ajakrúzs kollekciót. Egy bársonyos, matt folyékony ajakrúzs intenzív színekkel, 

ami ráadásul hihetetlenül kényelmes és tartós viseletet is biztosít.  

 
- Hosszan tartó matt színek, amik nem szárítják ki az ajkakat 
- Erőteljes színek már az első ecsetvonástól  
- 12 órán át tartó hatás 
- Csókálló, vízálló és érintésálló 
- Hihetetlenül kényelmes és könnyű textúra 

 
Live the London look. 
 
Árnyalatok:    
    #200 Pink Blink 
    #210 Rose & Shine 
    #700 Be My Baby 
    #710 Latte To Go 
    #500 Fire Starter 
    #600 Coral Sass 
    #810 Plum This Show 
    #830 Blue Iris 
     
 
Javasolt fogyasztói ár: 2.299 HUF 
 
Bolti bevezetés:  2017. Nov. 
 

 


