
HELLO, 80-AS ÉVEK! 

A Rimmel London bemutatja az új Stay Satin folyékony ajakrúzst 

 

A 80-as években minden sokkal vibrálóbb volt. A zene… a divat… a rúzsok. A Rimmel 

bemutatja az új Stay Satin folyékony ajakrúzsokat, melyeket ez a vidám, erőteljes 

vizualitású évtized ihletett. Üdvözöld velünk az intenzív, élénk színeket, amelyeket tartós, 

könnyed, szaténhatású formulával párosítottunk. Hello, 80-as évek! 

 

A 80-as évek számtalan divatot teremtett, amelyet most újra felelevenítünk – az őszi szezon 

színpompás sminktrendjéhez pedig elengedhetetlenek a klasszikus évtized glamúros rúzs 

árnyalatai. A Stay Satin folyékony ajakrúzs egyetlen vonással is ultra-élénk színt varázsol az 

ajkaidra, amely akár 8 órán keresztül is fenn marad. A szatén finis pont a matt és a csillogós 

szájfény közötti, csábítóan érzéki hatást éri el.  

 

A 80-as évek palettája legendásan színpompás – játssz a Stay Satin rúzsok 8 feltűnő szatén 

árnyalatával! Vond a figyelmet az ajkaidra a 80-as évek fukszia színével – a #400 Obsession 

és a #430 For Sure tónusokkal. Ha csinos, rózsás pinkre vágysz, akkor próbáld ki a #130 

Yuppie If színt. Légy igazán glam a ragyogó vörös, korál és szilva árnyalatokkal, mint az 

#500 Redical. Ha a természetesebb, nude palettát kedveled, akkor a #710 As If! lesz a Te 

színed. Egy biztos: a Stay Satin ultra-precíz applikátorának köszönhetően minden árnyalat 

hibátlanul mutat majd az ajkaidon. Plusz, ki tudna ellenállni a feltűnő, fekete betűkkel 

díszített, csillogó kupakos, átlátszó tubusnak? 

 

A Stay Satin reklámfilmjében Rita Ora szerepel, aki bár nem élte át a 80-as évek korszakát, 

imádja az akkori vibráló divatot és hangulatot, amely visszaköszön a videóban is. A 

kisfilmben Rita egy partiba készülődik, többféle, a 80-as évek által ihletett összeállítást 

próbál fel, majd egy old-school kamerával készít magáról videókat. Az ajkain a #400-as 

Obsession, fukszia árnyalatú Stay Satin rúzst, kontúros pirosítóként pedig az új Maxi Blush 

arcpírt viseli. 

 

Inspirálódj Te is a 80-as évek hangulatából és mixeld a saját stílusoddal. A vibráló, feltűnő 

hatás kedvéért az ajkaidon használd a tartós Stay Satin folyékony ajakrúzst. Live the London 

look. 

 

 



 

RIMMEL STAY SATIN FOLYÉKONY AJAKRÚZS 
 
A Rimmel bemutatja az új Stay Satin folyékony ajakrúzsokat, melyek intenzív, élénk 
árnyalatait a vibráló 80-as évek ihletette. A szatén-fényű, nem ragadós, könnyed formula 
akár 8 órán keresztül is az ajkaidon marad, és egy ecsetvonással felvihető. Hello, 80-as 
évek! 
 
- Élénk szaténfény, épp a matt és az extra csillogás között 
- Mély, pigmentált színek 
- Szuper-tartós – akár 8 órán keresztül tart 
- Könnyed, alig észrevehető érzés 
- Formula, amely nem ragad 
- Ultra-precíz applikáció 

 
Live the London look. 
 
Árnyalatok: PINK   #130 Yuppie 
 MAUVE ROSE              #200 Sike 
 FUCHSIA  #400 Obsession 
 FUCHSIA  #430 For Sure 
 RED   #500 Redical 
 CORAL/ORANGE #600 Scrunchie 
 BEIGE/NEUTRAL #710 As If! 
 BURGANDY/PLUM #830 Have a Cow 
   
Ajánlott fogyasztói ár: 2.299 HUF 

Bevezetés időpontja: 2018. szeptember 

 


