Καλύτερες πωλήσεις

Νέα λουκ
για τη σεζόν

Γίνετε δημιουργικοί με την ανοιξιάτικη συλλογή χρωμάτων
περιορισμένης διάρκειας της Amway και ξεκινήστε τη σεζόν με μια
νέα εμφάνιση.

Ά

νοιξη: ο ουρανός είναι
γαλανός και τα λουλούδια
ανθίζουν. Τα πάντα
φαίνονται φρέσκα και
διαφορετικά – κάντε κι εσείς το ίδιο!
Αιχμαλωτίστε την ομορφιά της εποχής
με τα περιορισμένης έκδοσης προϊόντα
της συλλογής ARTISTRY™ Indigo Skies
Eye Crayon Trio. Τα τρία σούπερ-απαλά
κραγιόν διατίθενται σε πλούσιο, φωτεινό
Indigo, σε λαμπερό μπλε του ουρανού
και στο θερμό, αστραφτερό χρώμα της
άμμου της ερήμου. Χρησιμοποιήστε τα
ως σκιές ματιών ή μολύβια και τονίστε τα
μάτια σας με απαλό, πλούσιο χρώμα που
διαρκεί. Δημιουργήστε εύκολα απαλά και
διακριτικά ή έντονα και δυναμικά εφέ με
αυτή την κρεμώδη, ελαφριά, εξαιρετικά
απαλή σύνθεση. Δεν χρειάζεστε
απλικατέρ: το χρώμα γλιστράει αβίαστα
με μια μόνο πινελιά και αναμειγνύεται
εύκολα με τα δάχτυλά σας. Είναι εύκολο
να πειραματιστείτε με διαφορετικά λουκ
– από smoky, σε κομψά και σε έντονα
χρώματα. Το ένα άκρο του μολυβιού
διαθέτει ξύστρα στο άκρο, για πιο λεπτές
και έντονες γραμμές. Χρησιμοποιήστε τα
οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε!

Μαγευτική μάσκαρα, αισθησιακά χείλη

Για ονειροπόλα ανοιξιάτικα μάτια,
μεταμορφώστε τις βλεφαρίδες σας με το
λαμπρό μπλε της μάσκαρας ARTISTRY
SIGNATURE EYES™ Volume Mascara
Indigo. Αυτή η επαναστατική σύνθεση με
έντονο χρώμα ενισχύει κάθε ξεχωριστή
βλεφαρίδα και αυξάνει τον όγκο έως και
600%. Ενσωματώνει μαλακτικά για να
απαλύνει, να γυαλίσει και να εμπλουτίσει
τις βλεφαρίδες σας, καθώς και την
αποκλειστική τεχνολογία πινέλου
MagnaBoost για όγκο και διαχωρισμό.
Ολοκληρώστε το νέο σας
ανοιξιάτικο λουκ με το αγαπημένο
σας κραγιόν ARTISTRY SIGNATURE
COLOR™, που διατίθεται σε τρεις
αποχρώσεις: απαλό αστραφτερό
ουδέτερο μπεζ του ψαμμίτη (Sandstone),
το παλ, λαμπερό ροζ (Pink Quartz) και
το ψυχρό, κρεμώδες κοραλί Coral Sunrise.
Αυτή η υπέροχη συλλογή κραγιόν
είναι ειδικά σχεδιασμένη με τέλειο
επίπεδο βελούδινων χρωστικών και
εντατική ενυδάτωση – γεμίζοντας τα
χείλη σας με κρεμώδη, πλούσια χρώματα
και με την αναζωογονητική, μαλακτική
δράση της βιταμίνης Ε.
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Αιχμαλωτίστε την ομορφιά και τη
ζωντάνια της σεζόν και δημιουργήστε
μια σειρά από νέα λουκ

Καλύτερες πωλήσεις

Δοκιμάστε νέα ανοιξιάτικα λουκ

Δοκιμάστε ένα νέο
ανοιξιάτικο λουκ!

Τολμηρό λουκ
για το ανοιξιάτικο πάρτι!

1 – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ:
ARTISTRY™ YOUTH XTEND™ Serum, ARTISTRY YOUTH XTEND
Enriching Cream και ARTISTRY YOUTH XTEND
Enriching Eye Cream.

Ακολουθήστε τα 1 – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ και
2 – ΒΑΣΗ ΜΕΪΚΑΠ
(αριστερά) για να έχετε την τέλεια βάση του λουκ για το πάρτι.
Κατόπιν εφαρμόστε τις υπέροχες αποχρώσεις:

2 – ΒΑΣΗ ΜΕΪΚΑΠ:
ARTISTRY EXACT FIT™ Powder Foundation. Ξεκινώντας από
τη μύτη, εφαρμόστε το μέικαπ με το σφουγγαράκι κάνοντας
κυκλικές κινήσεις. Συνεχίστε μέχρι να πετύχετε ένα ελαφρύ,
φυσικό φινίρισμα.

3 – ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ:
Τραβήξτε γραμμή στα εξωτερικά τρία τέταρτα της άνω και κάτω
γραμμής των βλεφάρων με το Indigo – Eye Crayon. Αναμείξτε από
το βλέφαρο μέχρι ακριβώς πάνω από την πτυχή των ματιών.
Απλώστε σε όλο το πλάτος ολόκληρης την κάτω γραμμής των
βλεφάρων και αναμείξτε δημιουργώντας μια παχιά γραμμή.

3 – ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ:
ARTISTRY Indigo Skies Eye Crayon Trio.
Με τα ακροδάκτυλά σας, απλώστε την απόχρωση Desert Sand
του Eye Crayon από τη γραμμή των βλεφάρων, αναμειγνύοντας
σε όλο το καπάκι και μέχρι το βλέφαρο του φρυδιού.

Τραβήξτε γραμμή στο εσωτερικό τέταρτο της άνω γραμμής των
βλεφάρων με το Desert Sand – Eye Crayon. Αναμείξτε πάνω από τη
γραμμή των βλεφάρων και πάνω από το καπάκι μέχρι και σε όλο το
μήκος του κόκκαλου του φρυδιού.

Κατόπιν, εφαρμόστε και αναμείξτε την απόχρωση Sky Blue στο
καπάκι των ματιών, από τη γραμμή του βλεφάρου έως την πτυχή.



Τραβήξτε γραμμή στο εξωτερικό ένα τρίτο της άνω και κάτω
γραμμής των βλεφάρων με την απόχρωση Indigo.

Απλώστε μια ελαφριά στρώση του Sky Blue – Eye Crayon κατά
μήκος της κάτω γραμμής των βλεφάρων και αναμείξτε.



Εφαρμόστε τη μάσκαρα ARTISTRY SIGNATURE EYES Volume
Mascara – Indigo στις βλεφαρίδες από τη ρίζα μέχρι τις άκρες και
κατόπιν, εφαρμόστε αμέσως ένα στρώμα από τη μάσκαρα
ARTISTRY SIGNATURE EYES Length and Definition Mascara –
Black στη βάση/ρίζα των βλεφαρίδων.

Τραβήξτε γραμμή στα υπόλοιπα εσωτερικά δύo τρίτα με
τις αποχρώσεις Sky Blue και Desert Sand.




Τραβήξτε γραμμή στα υπόλοιπα εσωτερικά δύο τρίτα με
τις αποχρώσεις Sky Blue και Desert Sand.

Βάψτε με τη μάσκαρα ARTISTRY SIGNATURE EYE™ στην
απόχρωση Indigo τις βλεφαρίδες, από τη ρίζα μέχρι την άκρη και
κατόπιν, εφαρμόστε αμέσως ένα στρώμα με τη μάσκαρα ARTISTRY
SIGNATURE EYES Length and Definition Mascara σε μαύρο χρώμα
(Black) μόνο στη βάση/ρίζα των βλεφαρίδων.

4 – ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΑ:
Εφαρμόστε το ρουζ ARTISTRY Cheek Color στην απόχρωση Sun
Kissed ή Tuscany κατά μήκος των ζυγωματικών.
5 – ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ:
Εφαρμόστε το κραγιόν ARTISTRY SIGNATURE COLOR Lipstick
στην απόχρωση Coral Sunrise στα χείλη.

4 – ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΑ:
Χρωματίστε με το ρουζ ARTISTRY Cheek Color στην απόχρωση
Sun Kissed ή Tuscany κατά μήκος των ζυγωματικών.
5 – ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ:
Εφαρμόστε το ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Lipstick –
Pink Quartz ή Sandstone στα χείλη.
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1. ARTISTRY EXACT FIT™

Powder Foundation –
διαθέσιμα επίσης και σε
πακέτα προϊόντων!
2. A
 RTISTRY™ Indigo Skies Eye
Crayon Trio: Indigo, Sky Blue
και Desert Sand,
Κωδικός 118335;
ARTISTRY SIGNATURE EYES™
Mascara Indigo,
Κωδικός 118337
3. A
 RTISTRY SIGNATURE
COLOR™ Lipstick
Pink Quartz, Κωδικός 118339
Coral Sunrise, Κωδικός 119398
Sheer Lipstick Sandstone,
Κωδικός 118338
4. ARTISTRY Cheek Color
Sunkissed, Κωδικός 109937,
Tuscany, Κωδικός 109938
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Ονειρεμένο Denim
Gucci blue

Πειραματιστείτε, παίξτε
και διασκεδάστε με όλες
αυτές τις αποχρώσεις
Rick DiCecca, ARTISTRY
Global Make-up Artist

Δημιουργήστε
το νέο σας
λουκ

Διαχρονικό μπλε
Αιώνια κλασικό, το μπλε ντένιμ έχει από καιρό εξασφαλίσει τη
θέση του στο πάνθεον των διασημοτήτων. Προσθέστε τις ατελείς
αποχρώσεις του μπλε ντένιμ για ένα λουκ που ποτέ δεν φεύγει από
τη μόδα, όπως αυτό το ζωηρό ρούχο Gucci.

»Αυτή τη σεζόν εστιάζω στα
μάτια, με χρώματα εμπνευσμένα
από τις Νοτιοδυτικές Περιοχές
της Αμερικής, με μπλε μολύβια
που διπλασιάζουν την ένταση
των χρωμάτων τους ως
σκιές και μολύβια. Ελπίζω να
πειραματιστείτε, να παίξετε και
να διασκεδάσετε με όλες αυτές
τις αποχρώσεις – και να δείτε
τη μαγεία των ματιών και της
ομορφιάς σας!«

Η συμβουλή του Rick:
Για διάρκεια όλη την ημέρα, εφαρμόστε στο
καπάκι των ματιών την απόχρωση Desert Sand
του Eye Crayon, από τη γραμμή των βλεφάρων
έως τα φρύδια.

ARTISTRY™ Σετ
Πινέλων Μακιγιάζ,
6 τεμάχια,
Κωδικός 0867

Αφήστε τη να σταθεροποιηθεί και θα
δημιουργήσει έναν άψογο καμβά για
οποιεσδήποτε άλλες σκιές ή γραμμές
ακολουθήσουν.
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