Glam it up!
Rozzařte svůj pohled

Přirozené, nebo výrazné? Ať už je vaším cílem večerní líčení na ples či vánoční večírek, nebo dáváte
přednost jednoduchému a méně nápadnému looku, s novou limitovanou kolekcí ALCINA Glam it up!
rozzáříte svůj pohled přesně podle svého gusta.

Eyebrow Pencil
•

Pero na obočí

Pero na obočí Eyebrow Pencil vyniká výbornou precizností,
kdy dokonale zvýrazní i jemné chloupky a vytvoří plné a
přirozeně vypadající obočí. O přesné vyplnění drobných
mezer se postará inovativní patentovaný aplikátor ve tvaru
hřebínku. Pero je tak skvělým pomocníkem i pro vytvoření
tzv. microblading efektu (microblading je profesionální
permanentní metoda, při níž se vykreslují jednotlivé
chloupky přímo na kůži). Intenzitu výsledku můžete
upravovat tlakem, který při práci vyvinete. Pro decentní look
stačí pero lehce přiložit a vyplnit mezery mezi chloupky. Pro
výraznější efekt pak více přitlačte. Jemné čárkování nejlépe
vytvoříte špičkou pera, plný efekt jeho plochou. Pero je
otěruvzdorné a voděodolné a na obočí drží opravdu
dokonale.
K dostání ve dvou odstínech:
 light
 dark
MPC: 270 Kč / 9,95 €
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Kajal Liner
•

Kajalová tužka

S tužkou Kajal Liner se vám bude díky krémově měkké struktuře
pracovat lehce a příjemně. O svůj make-up se nebudete muset
obávat ani při večírcích trvajících až do rána. Tužka je totiž
voděodolná a v perfektním stavu vydrží dlouhé hodiny. Vytvořit
s ní můžete klasické oční linky lemujících horní linii řas, umožňuje i
prodloužení linky do takzvaného „křídla“ či vytvoření kouřového
líčení. Stačí vykreslit linku a následně ji rozmazat pomocí
integrovaného aplikátoru.
K dostání ve dvou odstínech:
 silver gray
 rosy brown
MPC: 270 Kč / 9,95 €

Eye Shadow
•

Oční stíny

Oční stíny Eye Shadow jsou ideální pro vytvoření trendy
monochromního looku, kdy na celé víčko použijeme pouze jeden oční
stín. Stejně tak ale můžete jednotlivé odstíny kombinovat a stínovat.
Mají sametově měkkou texturu, snadno se roztírají a vynikají dlouhou
výdrží a efektním třpytivým finišem vhodným pro každou příležitost.
Nejsvětlejší odstín golden sand lze využít i jako rozjasňovač do
vnitřního koutku oka nebo na tváře.
K dostání ve třech odstínech:
 01 golden sand
 02 bronzing rose
 03 cool taupe

MPC: 250 Kč / 8,95 €
K dostání v salonech spolupracujících se značkou ALCINA v průběhu listopadu 2019.
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