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A Rimmel Bemutatja az Új Wonder’Fully Real Szempillaspirált 

és az Új Wonder Wing Szemhéjtust 

 

Ne csalj a sminkeddel; légy teljesen igazi, teljesen önmagad! Kreálj olyan szempillákat az új 

Wonder’Fully Real Szempillaspirállal a Rimmel Londontól., amelyek után mindenki 

megfordul. A pillákat kiemelő szempillaspirál LENYŰGÖZŐEN HOSSZÚ és GYÖNYÖRŰEN 

DÚS, feltűnő szempillákat varázsol, melyek TELJESEN IGAZInak látszanak. Itt a 

műszempilla hatás, ami természetesnek látszik. Egészítsd ki hosszabb, dúsabb 

szempilláidat a Rimmel új Wonder Wing Szemhéjtusával, amely egy forradalmi tus 

nyílhegy alakú applikátorral a tökéletes ívekért. Szárnyalj stílusosan.  

 

Wonder’Fully Real Szempillaspirál Keratinnal 

Végre buja szempilláid lehetnek, melyek olyanok, mintha csak az anyatermészettől kaptad 

volna őket. A Wonder’Fully Real Szempillaspirál a Rimmel legjobb hosszabbító és dúsító 

technológiáiból merít. A gazdag, krémes fekete összetétel Keratinnal, azonnal 

meghosszabbítja a pillákat. A szempillaspirál Wonder Precision keféjét egyenes műanyag 

sörtékkel tökéletesen arra tervezték, hogy hosszabb, teltebb és legyező szerű pillákat 

alkosson. A lepergésmentes összetétel biztosítja, hogy feltűnő, mégis természetesnek látszó 

szempilláid egész nap megmaradjanak. 

 

El sem tévesztheted a szempillaspirál metálos, izzó pink csomagolását, csavart hatással. Az 

ezüst felirat az egyre növekvő betűkkel segít közvetíteni a hosszabbító és dúsító hatást. A 

kupakra nyomtatott Rimmel logó és a legendás korona egy kis extra sikket ad. Csavard le a 

kupakot és fedd fel a Wonder Precision kefe ragyogó pink sörtéit. Egyszerűen szemrevaló. 

 

Wonder Wing Szemhéjtus 

A sminkelés végső kihívása a szemek kiemelése volt, egy tökéletesen ívelt vonallal. Többé 

már nem az! A Wonder Wing Szemhéjtus egy innovatív, filces végű tus, mely gyorsan, 

tökéletes, szimmetrikus cicaszemet varázsol mindkét szemedre. Ez egyedülálló 

applikátorának köszönhető, melyet kizárólag a Rimmel számára fejlesztettek ki. Húzd ki 

szemhéjad mélyfekete színnel a tus hegyét használva. Ezután fordítsd a tust az oldalára és 

nyomd a pecsét applikátort a szem külső sarkához. Máris ideális ívet rajzoltál, mely mindkét 



oldalon szimmetrikus. Mi több, az intenzív, kenődésmentes szín egész nap és egész éjjel 

tartós marad. 

 

Keresd a feltűnő fekete csomagolást, melyet a szuper-luxus hatásért arany díszítés emel ki. 

A dizájn a tus hegyének arany körvonalát rejti egy folyamatos vonallal együtt, mely a könnyű 

használatot jelzi. 

 

Rita Szárnyaló Sminkje: a Wonder’Fully Real Szempillaspirál és a Wonder Wing Szemhéjtus 

szenzációs televízió- és sajtókampányában Rita Ora, a Rimmel nagykövete mutatja be 

csábító szemsminkjét. A videoklipszerűen forgatott film számos közeli képet mutat Ritáról, 

akinek szemét villogó fények világítják meg. Látjuk ahogy szempillaspirálját, szemhéjtusát, 

és a Magnif’Eyes szemhéjpúdert használja, mielőtt a színpadra indul táncosaival. Végül Rita 

a Rimmel ikonikus pózával, kezeivel két L betűt formálva foglalja keretbe szemeit, és 

felszólít: "Live the London Look". A sajtókampány Rita elbűvölő portréfotója, egy szemein 

áthaladó fénycsóvával, amely hosszú, dús pilláira és tökéletes tusvonalára irányítja a 

figyelmet. 

 

Tedd biztossá, hogy minden szem rád szegeződik. Készíts csodás szemsminket a Rimmel 

Wonder’Fully Real Szempillaspiráljával és Wonder Wing Szemhéjtusával. Live the London 

Look. 

  



 

ADATLAP 
RIMMEL WONDER’FULLY REAL SZEMPILLASPIRÁL 

ÉS WONDER WING SZEMHÉJTUS 
 

Wonder’Fully Real Szempillaspirál 
A Rimmel bemutatja az új Wonder’Fully Real Szempillaspirált, mely lenyűgözően hosszú és 
gyönyörűen dús hatású, a feltűnő, mégis természetesnek látszó szempillákért. Légy teljesen 
igazi, teljesen önmagad!  
   
- Gazdag, krémes összetétel Keratinnal, mely azonnal meghosszabbítja a pillákat  
- A pink Wonder Precision kefe hosszabb, teltebb, legyező szerű pillákat varázsol.  
- Lepergésmentes, egész nap a helyén marad.  
 
Bevezetés: 2017 október 
Javasolt fogyasztói ár: 2.399 Ft 
 
 
Wonder Wing Szemhéjtus 
Adj szárnyakat sminkednek az új Wonder Wing Szemhéjtussal, a forradalmi filces végű 
szemhéjtussal, amely tökéletesen egyforma ívet rajzol mindkét szemedhez. 
 
- Kizárólag a Rimmel számára kifejlesztett, egyedülálló applikátor. 
- Rajzold meg szemeid intenzív színnel, majd nyomd az applikátor pecsételő oldalát a 

szemed külső sarkába, a tökéletes, mindkét oldalon szimmetrikus ívekért. 
- Intenzív, mélyfekete szín. 
- Kenődésmentes, tartós összetétel, mely egész nap és egész éjjel tart. 
 
Bevezetés: 2017 október 
Javasolt fogyasztói ár: 2.299 Ft 


