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Az évszAk  
friss sminkjei
Engedje szabadon kreativitását az Amway 2015  
tavaszi korlátozott idejű sminkkollekciójával,  
és kezdje az évszakot friss, új külsővel.

Itt a tavasz: az ég kék, a természet 
virágba borult. Minden felfrissült és 
megváltozott – kövesse Ön is ezt a 
példát! Ragadja meg az évszak 

szépségét az ARTISTRY™ korlátozott 
számban kapható Indigo Skies 
szemhéjárnyaló Trio-jával. A három 
selymes sminkceruza gazdag és fényes 
Indigo, csillogó Sky Blue és meleg, sugárzó 
Desert Sand színekben kapható. Használja 
ezeket a tartós, lágy és gazdag színeket 
szemhéjpúderként vagy szemceruzaként 
szemei árnyékolásához, hangsúlyozásához 
vagy kiemeléséhez. Könnyedén érhet el 
lágy és kifinomult vagy drámai hatást ezzel 
a krémes, könnyű, lágy készítménnyel. 
Nincs szükség applikátorra: a festék 
könnyedén felvihető egyetlen simítással, 
ujjaival pedig egyszerűen összedolgozhatja 
a színeket. A különböző sminkekkel való 
kísérletezés gyerekjáték – próbálja ki a 
füstös, az elegáns és a vibrálóan színes 
stílust. A ceruza végében pedig beépített 
hegyezőt talál arra az esetre, ha 
vékonyabb, határozottabb vonalakra van 
szükség. Használja bárhol, bármikor!

ÉrtÉkesítsen jobbAn!

Lélegzetelállító szempillaspirál,  
csábító ajkak
Az álmodozó tavaszi szemsminkhez 
változtassa át szempilláit a ARTISTRY 
SIGNATURE EYES™ Dúsító szempillaspirál 
Indigo kékjével. 

Ez a forradalmi, intenzív színű 
készítmény megvastagít minden egyes 
szempillát, és akár 600%-kal dúsabbá teszi 
azokat. Kondicionálót tartalmaz, amely 
lágyítja, csillogóvá és dúsabbá teszi 
szempilláit, emellett a MagnaBoost 
ecsettechnológia is segít a szálak dúsabbá 
tételében és azok szétválasztásában. 

Tegye teljessé tavaszi sminkjét 
kedvenc ARTISTRY SIGNATURE 
COLOR™ Ajakrúzsával, amely három 
színben kapható: a lágyan sugárzó áttetsző 
Sandstone bézs színben, a halvány, csillogó 
pirosas Pink Quartz színben és a hűvös, 
krémes Coral Sunrise színben.

Ez a csinos ajakrúzs-kollekció 
kifejezetten úgy készült, hogy a plüss 
pigmentek tökéletes mennyiségét 
tartalmazza, valamint intenzíven hidratáljon 
– hogy feltöltse ajkait krémes, gazdag 
színekkel, miközben megfiatalítja és az 
E-vitaminnak köszönhetően lágyítja azokat.



Ragadja meg az  
évszak szépségét és 

mozgalmasságát,  
és próbáljon ki új 

sminkeket.
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ÉrtÉkesítsen jobbAn!

1 – BŐRÁPOLÁS:  
ARTISTRY™ YOUTH XTEND™ Szérum, ARTISTRY YOUTH 
XTEND Bőrtápláló arckrém és ARTISTRY YOUTH XTEND 

Bőrtápláló szemránckrém. 

2 – KIEGYENLÍTÉS: 
ARTISTRY EXACT FIT™  

Púderalapozó kompakt. Az orránál kezdve vigye fel ecsettel az 
alapozót, körkörös mozdulatokkal. Az eredmény: könnyű, 

természetes felület. 

3 – KIEMELÉS:  
ARTISTRY Indigo Skies Szemhéjárnyaló ceruza Trio. 

 Ujjhegyével vigyen fel Desert Sand árnyalatot  a szempillavonaltól, 
dolgozza el a szemhéjon a szemöldökig. 

Ezután vigye fel és dolgozza el a Sky Blue árnyalatot szemhéján  
a szempillavonaltól a mélyítővonalig.

Húzza ki az alsó és felső szempillavonal külső harmadát az Indigo 
Eye Crayonnal. Húzza ki a fennmaradó kétharmadot a Sky Blue és 

a Desert Sand színekkel.

 Vigyen fel ARTISTRY SIGNATURE EYE™ Dúsító szempillaspirált 
Indigo színben a szempillákra a gyökerektől a végekig, majd 
azonnal vigyen fel egy réteg ARTISTRY SIGNATURE EYES 

Hosszabbító és kiemelő szempillaspirált fekete színben  
a szempillák gyökerére. 

4 – SZÍNEZÉS:  
Vigyen fel ARTISTRY Arcpirosítót Sun Kissed vagy Tuscany 

árnyalatban az arccsontjaira. 

5 – SZÍNEZÉS:  
Használjon ajkain ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Ajakrúzst  

Pink Quartz vagy Sandstone színben. 

Új tavaszi
smink – próbálja ki!

Kövesse az 1 – BŐRÁPOLÁS és a 2 – KIEGYENLÍTÉS 
lépéseket (balra) a partismink tökéletes alapozásának 

elkészítéséhez. Ezután használja a csodás színeket:

3 – KIEMELÉS:  
ARTISTRY Indigo Skies Szemhéjárnyaló ceruza Trio. 

Húzza ki a felső szempillavonal külső háromnegyedét az  
Indigo Eye Crayonnal. Dolgozza el a szemhéjon kissé  

túlnyúlva a mélyítővonalon. Használja az alsó szempillavonal  
teljes szélességében. 

Húzza ki a felső szempillavonal belső negyedét a Desert Sand Eye 
Crayonnal. Dolgozza el a szempillavonaltól felfelé a szemhéjon és a 

teljes szemöldökcsonton a szemöldök alsó feléig. 

 Vigyen fel némi Sky Blue árnyalatot az alsó szempillavonal mentén, 
és dolgozza el.

Vigyen fel ARTISTRY SIGNATURE EYES Dúsító szempillaspirált 
Indigo színben a szempillákra a gyökerektől a végekig,  

majd azonnal vigyen fel egy réteg ARTISTRY SIGNATURE EYES 
Hosszabbító és kiemelő szempillaspirált fekete színben  

a szempillák gyökerére. 
 4 – SZÍNEZÉS:  

Vigyen fel ARTISTRY Arcpirosítót Sun Kissed vagy  
Tuscany árnyalatban az arccsontjaira. 

5 – SZÍNEZÉS:  
Használjon ajkain ARTISTRY SIGNATURE COLOR Ajakrúzst  

Coral Sunrise színben.

merész tavaszi 
partismink!

Új tavaszi sminkek
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ÉrtÉkesítsen jobbAn!

1.  ARTISTRY EXACT FIT™  
Púderalapozó Kompakt –  
csomagban is kapható!

2.  ARTISTRY™ Indigo Skies Eye  
Szemhéjárnyaló trio: Indigo, Sky Blue  
és Desert Sand,  
Rendelési szám: 118335;  
ARTISTRY SIGNATURE EYES™  
Dúsító szempillaspirál Indigo,  
Rendelési szám: 118337

3.  ARTISTRY SIGNATURE  
COLOR™ Ajakrúzs Pink Quartz,  
Rendelési szám: 118339 
Ajakrúzs Coral Sunrise,  
Rendelési szám: 119398 
Áttetsző ajakrúzs Sandstone,  
Rendelési szám: 118338

4.  ARTISTRY Arcpirosító  
Sunkissed, Rendelési szám: 109937, 
Tuscany, Rendelési szám: 109938
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Készítse el  
új sminKjét

»ebben az évszakban  
a szemekre koncentráltam.  
A délnyugat-amerikai táj színei 
inspirálták a sminkceruzák színeit, 
amelyek szemhéjpúderként 
és szemceruzaként egyaránt 
használhatók. Remélem, 
kísérletezik és játszik ezekkel a 
színekkel, és közben jól mulat 
majd – meglátja, milyen csábítóak 
lehetnek szemei és szépsége!«

Rick tippje:
A nappali sminkekhez készítse el szemhéja 
alapozását a Desert Sand Eye Crayonnal,  
vigye fel a szempillától a szemöldökig.

Hagyja kicsit száradni, hogy más 
szemhéjpúderek és sminkceruzák  
makulátlan alapja lehessen.

Kísérletezzen, 
játsszon, és mulasson 
jól ezekkel az 
árnyalatokkal – Rick 
DiCecca, az ARTISTRY 
globális sminkmestere

ÉrtÉkesítsen jobbAn!

Farmerálmok 

Örök kék
A kék farmer, az örök klasszikus már rég biztosította helyét a divat 
hírességeinek csarnokában. A farmerkék átmenetes árnyalataival soha nem 
fakuló megjelenést érhet el, olyat, mint ez az energikus Gucci összeállítás. 
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ARTISTRY™ Kozmetikai 
ecsetkészlet, 6 darab 
Rendelési szám: 0867 




