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THE SMART LOOK
DEKORATIVNÍ LINIE
PODPOŘÍ ELEGANTNÍ VZHLED
Kolekce dekorativní kosmetiky Biodroga The Smart Look je vytvořena pro
elegantní make-up. Nabízí klientce dvě varianty rozlišující se podle teplých
a studených tónů pleti. Barevné odstíny jednotlivých produktů zajistí zcela
jemné, decentní nalíčení a dokonale podtrhnou přirozenou krásu každé ženy.

Účinky produktů The Smart Look:







zajistí každodenní jemný, velmi přirozený make-up
vykazují perfektní přilnavost k pokožce
sjednotí barevný tón pleti
zakryjí jemné nedostatky
zajistí pokožce kompletní dokonalý vzhled
navýší ochranu pokožky proti vnějším vlivům

Produkty The Smart Look:
Beauty set Warm Touch - teplé tóny
Beauty set Cool Touch - studené tóny
Wolume Wonder Mascara - řasenka zvyšující objem řas
Defining Liquid Eye Liner - oční linky
Volume Lip Stick - rtěnka pro větší objem rtů

THE SMART LOOK produkty:
BEAUTY SET WARM TOUCH – TEPLÉ TÓNY
Elegantní etue se dvěma očními stíny a tvářenkou v teplých barevných
odstínech. Podkladový, světlý oční stín je v přirozeném, jemně béžovém
odstínu. Rovnoměrně pokryje partii očního víčka a působí jako lehký
rozjasňovač. Tmavý oční stín, kterým lze oční víčko lehce vystínovat,
je laděn do lehce zemitého odstínu hnědé barvy. Tvářenka v korálovém
tónu rozzáří partie tváří a podtrhne přirozený vzhled. Trilogie těchto
barevných tónů je velmi citlivě kombinována a sladěna.

BEAUTY SET COOL TOUCH – STUDENÉ TÓNY
Set se dvěma očními stíny a tvářenkou ve studených barevných
odstínech. Podkladový světlý oční stín je laděn do antické bílé barvy
a zcela prozáří a sjednotí oblast horního víčka. Jemná lila barva
tmavšího očního stínu podtrhne hloubku nalíčení a dokonale zvýrazní
kontury. Barevný kontrast obou očních stínů vykouzlí nádherně tajemný
a pronikavý pohled. Tvářenka ve starorůžovém odstínu decentně
prokreslí linii lícních kostí a doladí výsledný efekt nalíčení.

Použití:
Oční stíny nanést prsty nebo pomocí štětce na oční víčko a lehce vytónovat.
Tvářenku nanést štětcem na oblast lícních kostí jako závěrečný krok k dokončení
perfektního make-upu.
Zlatočerná kombinace etue s logem Biodroga, ve které jsou oční stíny
a tvářenky uloženy, je velmi elegantním doplňkem každé dámské kabeky.

WOLUME WONDER MASCARA
Černá barva řasenky podtrhne krásu očí. Dodá řasám objem a zvýrazní
jejich délku. Její speciální textura rovnoměrně pokryje povrch řas a
garantuje jejich celodenní nalíčení. Neslepuje jednotlivé řasy
a nevytváří nevzhledné otisky na pokožce. Mascara je dermatologicky
testována a je ideální i pro citlivé oči a nositelky kontaktních čoček.
Účinné látky:
Vitamín E dodá struktuře řas výživu, chrání je před vnějšími vlivy a zdokonalí
jejich vzhled.
Panthenol se svými vysokými zklidňujícími schopnostmi zabrání vzniku
podráždění i projevům přecitlivělosti v oblasti očních partií.

Použití:
Aplikovat rovnoměrně na linii řas horního a spodního očního víčka.

WOLUME LIP STICK
Pečující rtěnka s funkcí zvětšení objemu rtů. Propůjčuje rtům hebkost, vyživuje jejich
strukturu a dostatečně hydratuje. Zamezuje jejich přesušení a tvorbě prasklin.
Perfektně přilne k povrchu rtů, dokreslí svěží výraz a dokonale podtrhne celkovou
image. Barevná paleta rtěnek nabízí čtyři přirozené tóny.
Účinné látky:
Kyselina hyaluronová je jednou z nejvíce oblíbených anti-aging složek. Má vysoké
hydratační vlastnosti, váže dostatečně vlhkost a zabraňuje extrémnímu přesušení.
Zvyšuje tvorbu kolagenu a redukuje vznik hlubokých linií na povrchu rtů. Zároveň
zvětšuje jejich plnost a objem.

Barevné odstíny:
Teplé barvy:
210 sweet chocolate
220 pure coral

Studené barvy:
230 tender rose
240 mysterious pink

Použití:
Aplikovat v rovnoměrné vrstvě na očištěnou a suchou pokožku rtů.

DEFINING LIQUID EYELINER
Oční linky se speciálně formovaným hrotem v černé barvě. Umožňují
vést precizní linku podél linie řas či jemně dokreslit prostor mezi řasami pro
optické zvětšení jejich hustoty. Jsou voděodolné, rychle zasychají a
garantují optimální přilnavost. Vykouzlí pronikavý zářivý pohled.

Použití:
Aplikovat jemně do prostoru mezi řasy nebo v tenké lince těsně nad linii
řas.
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