Красотата е богатство

Естествен грим от природата. До 100% натурални съставки.
Подходящи за чувствителна кожа. Дерматологично тествани. Хипоалергенни.

Подаръците по настоящото предложение –
Хидратиращ крем за лице с Алое вера – 30 мл
в сайта се поръчват или през Бърза поръчка
(Моят профил/Бърза поръчка) или през Бланка
за онлайн поръчка с въвеждане на кода 71000
(1 подарък за всеки продукт / при моливи 1
подарък за всеки 2 бр).

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

КРАСИВА ПРОЛЕТ
подарък към всеки*
продукт!
за периода
15.05.2019 -14.06.2019

Условия на кампанията:
За всеки* закупен продукт от
серията Love’s Nature (*при
моливите за всеки 2 броя/
еднакви или различни/)
получавате
специален
ПОДАРЪК:
Хидратиращ крем за лице с
Алое Вера - 30мл. Подаръкът
се заявява с код: 71000.
		
Кремът е с 40% алое вера, бадемово
масло и витамин Е. Със слънчeзащитен филтър. Без
парабени, парафини, PEG, изкуствени аромати. С
уникален подхранващ и успокояващ ефект! Формула
със селектирани растителни компоненти в лека и нежна
структура. Абсорбира се бързо, без да оставя мазен слой.
Нежно овлажнява, предпазва и възстановява баланca.
Love’s Nature - иновации в 6 направления:
Натурални съставки: До 100% естествен произход на съставките.
Магията на цвета: Широка гама цветове, които позволяват гримът да варира от по-естествени
тонове до най-наситените и бляскави нюанси.
Перфектна фиксация и дълготрайност: Устойчивостта на цвета се подсигурява от изключително наситените пигменти. Продуктите не
съдържат синтетични фиксиращи вещества.
Подходящи за всякакъв тип кожа: Включително и за чувстителна. Продуктите са дерматологично и/или офталмологично изследвани.
Тествани са и за никел. Не съдъжат: парабени, силикони, парафинни масла, PEG, изкуствени оцветители.
Произведени в Италия: Всички продукти са изцяло разработени и произведени в Италия.
Активни натурални съставки: арганово масло, масло от кайсиеви ядки, алое вера, екстракт от пасифлора, естествен восък, масло от шеа,
минерали на прах, масло от жожоба, масло от сладък бадем, бяла глина.

подарък към всеки*
продукт!

15.05.-14.06.2019
Коректор стик 4 мл

Стара цена:

19 лв
ПРОМО цена:
90

Богата и кремообразна текстура покрива несъвършенствата и тъмните кръгове, и осветява
контура на очите.
Активни съставки:
aрганово масло, aлое вера,
масло от семена на пасифлора,
минерални оцветители, бяла
глина.

код 713 _ _ 20

15 90лв

01

01

Natural Beige
(Натурално бежов)

02

Caramel
(Карамел)

02

Caramel
(Карамел)

код 712 _ _ 20

23

90

лв

ПРОМО цена:

19 10
4

код 718 _ _ 20
Наситен цвят и мека текстура за дълбок и магнетичен поглед.
подобрява формата и подчертава
цвета на окото.
Активни съставки: восък с
растителен произход, масло от
сладък бадем, витамин Е, бяла
глина.

Сенки за очи - 2,5 г
Нежни и фини наситени цветове за
силно излъчване.
01
02
03
04
05
06
07
08

LN1

Anthracite Grey
(Aнтрацит)
Intense Greige
(Сиво-бежов)
Intense Blue
(Наситено син)
Pearly Rose
(Перлено розов)
Pearly Ivory
(Перлена слонова кост)
Golden Bronze
(Зластист бронз)
Dark Brown
(Тъмно кафяв)
Violet Plum
(Виолетов)

15 90лв
400лв

4

Стара цена:

Black
(Черен)

90
19
лв
ПРОМО цена:
Спестявате:

00

Активни съставки: Масло от
сладък бадем - известен със своето
лв
подхранващо действие, успокояващи
Спестявате:
и омекотяващи свойства, предпазващи от сухота. Растителен глице80
лв
рин, който възвръща мекотата на
кожата. Бял божур,
Light Beige
който се грижи за
01
(Светло бежов)
равномерния цвят на
кожата, чрез коригиMedium Beige
ране на прекомерното
02 (Медиум бежов)
зачервяване и намаляване оцветяванията
Dark Beige
от стареене.
03
(Тъмно бежов)

01

Стара цена:

Богата и кремообразна формула, която перфектно покрива
несъвършенствата по кожата.
Активни съставки: масло от сладък бадем, масло от
жожоба, витамин Е, бяла глина, минерални оцветители.

лв
Natural Beige
(Натурално бежов)

Гладката и лека текстура се съчетава идеално с кожата,
като й придава естествен, гладък и сияен ефект.

Каял за очи 3 мл

Компактен коректор 3,5 г

Спестявате:

Фон дьо тен - 30 мл

код 710 _ _ 20

*ако е молив за всеки 2 броя.

02

Brown
(Kафяв)

Стара цена:

18 лв
ПРОМО цена:
50

14 80лв
Спестявате:

3

70

лв

Стара цена:

Активни съставки:
Арганово масло - с омекотяващо и антиоксидантно
действие. Витамин Е неутрализира
вредата
от свободните радикали.
Оризова
пудра
(на
прах) - има омекотяващо
и овлажняващо действие.
Минерални оцветители - за
чист и деликатен цвят.

код 717 _ _ 20

18

50

Компактен Фон дьо тен 10 г

Стара цена:

Кремообразна, лека и незабележима текстура, която
гарантира перфектно покритие за естествен и гладък
завършек.
Активни съставки: масло от сладък бадем, масло от
жожоба, витамин Е, бяла глина, минерални оцветители.

50
25
лв
ПРОМО цена:

20 40лв
Спестявате:

510лв

код 711 _ _ 20

05

Black
(Черен)
Brown
(Кафяв)
Green
(Зелен)
Violet
(Виолетов)
Ivory
(Слонова кост)

06

Blue
(Син)

01
02
03
04

01

Light Beige
(Светло бежов)

02

Medium Beige
(Медиум бежов)

03

Dark Beige
(Тъмно бежов)

Молив за очи
Подсилва контура на очите линията е ясно очертана, мека
и плавна.
Активни съставки: естествен
дървен материал, богато
съдържание на минерални
оцветители, масла и естествен
восък.

код 719 _ _ 20

Стара цена:

90
9
лв
ПРОМО цена:

7 90лв

Спестявате:

200лв

Спирала за обем - черна 12 мл

лв

Стара цена:

ПРОМО цена:

50
22
лв
ПРОМО цена:

14 лв

80

18 00лв

Спестявате:

370лв

Спестявате:

код 7190020

450лв

Разресва миглите с богат кремообразен слой, който придава прекрасен
и ефектен обем.Активни съставки: пудра с вулканичен произход
- за матиращ ефект. Маслиново масло - подхранващо, защитно и
омекотяващо действие. Витамин Е – антиоксидантно действие. Масло от
сладък бадем - известен със своето подхранващо действие, успокояващи
и омекотяващи свойства, предпазващи от сухота. Масло от семена на
нар - хидратира и предпазва миглите. Специалната четириъгълна четка
е с различни дължини на влакната, които гарантират ефективно постигнат
обем и прецизност при нанасяне.

подарък към всеки*
продукт!

15.05.-14.06.2019

*ако е молив за всеки 2 броя.

Компактна
Бронзираща пудра за лице 8,5 г

Стара цена:

25 лв
ПРОМО цена:
50

Копринена пудра, която със съвършено докосване извайва
контурите на лицето. Матиращ ефект и повдигнати скули
за изваяно лице.
Активни
съставки:
арганово масло,
оризова пудра
(прах), бяла
глина, минерални
оцветители,
естествен восък.

20 40лв
Спестявате:

5

10

лв

Intense
Matte

Компактна Перлена
Бронзираща пудра за лице 8,5 г
Копринено докосване за естествен тен и сияен вид.
Перлен ефект, повдигнати скули и кехлибарено
естествен цвят.
Активни
съставки:
арганово масло,
оризова пудра
(прах), бяла
глина, минерални
оцветители,
естествен восък.

Стара цена:

23

90

Фина и незабележима, придаваща копринен завършек и
идеална за фиксиране на грима.
Активни съставки: Арганово масло - за омекотяващо
и антиоксидантно действие. Бяла глина - текстуризатор
с висока сила на абсорбация. Оризова пудра (на прах),
която има омекотяващо и овлажняващо действие.
Минерални оцветители - за чист и деликатен цвят.

лв

ПРОМО цена:

19 10лв
Спестявате:

4

80

Honey
(Мед)
Rose Beige
(Бежово-розов)

08

Red Sangria
(Червена сангрия)

03

Nude Rose
(Розово телесен)

09

Red Amaranth
(Червен амарант)

04

Natural Nude
(Натурално телесен)

10

Red Magenta
(Червена магента)

05

Intense Nude
(Наситено телесен)

11

Burgundy
(Бургунди)

06

Marsala
(Марсала)

12

Intense Burgundy
(Наситено бургунди)

Богати цветове и естествени съставки за красиви устни.
Активни съставки: Масло от шеа - придава еластичност
и предпазва устните. Масло от жожоба - за повече мекота.
Витамин Е - който неутрализира вредата от свободните
радикали, има антиоксидантно действие. Соли от хиалуронова киселина - подхранват и овлажняват устните.
Минерални оцветители - за чист и деликатен цвят.

450лв

Peach
(Праскова)

02

код 714 _ _ 20

Гланц за устни 3 мл
01

White floral
(Перлено бял)

02

Rose bronze
(Розов бронз)
Rose orchid
(Розова орхидея)
Red cherry
(Вишнево червен)

03

400лв

Delicate Rose
(Бледо розов)

Спестявате:

02

Спестявате:

02

18 00лв
01

15 лв

Red Marsala
(Червена марсала)

50
22
лв
ПРОМО цена:

Natural Rose
(Натурално розов)

90

07

(Перлен)

01

лв

Rose Camellia
(Розова камелия)

Pearly
Bright

лв

ПРОМО цена:

01

510лв

Копринено докосване, което подчертава скулите.
Активни съставки: арганово масло - за омекотяващо
и анти-оксидантно действие. Бяла глина - текстуризатор
с висока сила на абсорбация. Витамин Е - неутрализира
вредата от свобод-ните радикали. Минерални оцветители - за чист и деликатен цвят.

90

код 721 _ _ 20

Спестявате:

Стара цена:

Стара цена:

19

20 40лв

Руж - 8,5 г

код 715 _ _ 20

Червило - 4 мл

50
25
лв
ПРОМО цена:

код 7160220

код 7160120 (Интензивен мат)

Компактна пудра за лице - 8,5 г

Стара цена:

04

Стара цена:

50
21
лв
ПРОМО цена:

17 20лв
Спестявате:

430

лв
Неговата гладка и мека текстура оцветява устните,
като им придава блясък. Пълни, повдигнати и код 720 _ _ 20
хидратирани устни.
Активни съставки: арганово масло, соли от хиалуронова киселина, масло
от кайсиеви ядки, пигменти от естествена перла.

Молив за устни
01
02
03

Rose
(Розов)
Red
(Червен)
Bordeaux
(Бордо)

код 722 _ _ 20

Подчертава контура на устните
и се съчетава перфектно с
червилата и гланцовете от
серията.
Активни съставки:
естествен дървен материал,
богато съдържание на
минерални оцветители, масла
и естествен восък.

Стара цена:

90
9
лв
ПРОМО цена:

7 90лв

Спестявате:

200лв

LN2

