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akijaż glow to absolutny hit. Promienny look 
jest jednym z najbardziej pożądanych trendów 
w make-upie. Matujące pudry już dawno poszły 
w odstawkę, a zastąpiły je kosmetyki rozświetla-
jące. Nie inaczej będzie w sezonie świąteczno-
-noworoczno-karnawałowym. Efekt rozświetlonej 
cery nie tylko nada świeżości i promiennego, 
odmłodzonego wyglądu, ale sprawi również, 
że w trakcie wieczornych przyjęć będziesz błysz-
czeć i olśniewać. Nie musisz się martwić typem 
swojej skóry – ten efekt doskonale sprawdza się 
w przypadku każdego. Bogaty wybór kosme-
tyków, z rozświetlaczami na czele, i kilka make-
upowych trików, to pewność, że znajdziesz coś 
idealnego dla siebie i osiągniesz najmodniejszy 
makijażowy rezultat.

Rozbłyśnij 
na NOWY ROK

1. Teint Majestueux. Podkład 
koloryzujący inspirowany 
kompleksem Essence of 
Bees dla uzyskania promien-
nego, jedwabistego wykoń-
czenia makijażu. Satynowa 
konsystencja zapewnia wszech-
stronny efekt kryjący, by podkre-
ślić piękno cery bez jej przytło-
czenia. Poj. 30 ml. Cena 735 zł, 
Mon Credo Vitkac.
http://www.moncredo.pl

4. Jane Iredale 24-Karat Gold Dust. Złoty pyłek 
z 24-karatowym złotem. Złoty pyłek to doskonały produkt 
do stosowania na oczy, policzki i usta, w celu ich delikat-
nego ozłocenia. Ale to nie koniec. Gdy wymieszasz 
go z kremem nawilżającym lub balsamem, 
możesz nałożyć złoty pyłek na dekolt 
lub na włosy! Poj. 1 g. Cena: 85 zł.
www.e-fontanna.com.pl

2. La Mer The NEW Glow 
Highlighter. Lśniąca gwiazda 
świątecznego sezonu. 
Wymyślony, aby dodać światła 
każdej karnacji. Kremowo- 
-pudrowy, kompaktowy rozświe-
tlacz, natychmiast wtapia się 
w skórę. Wzbogacone o Miracle 
Broth, różowe i jasnozłote 
pigmenty podkreślają kontury 
twarzy, zapewniając cerze pełne 
blasku, perfekcyjne wykoń-
czenie. Cena: 380 zł.

3. Bobbi Brown LUXE JEWEL 
LIPSTICK. Zabłyśnij świątecznie, 
dzięki wyjątkowej, lśniącej pomadce. 
Jedno pociągnięcie perłowej formuły 
zapewnia jedwabisty, mocno kryjący 
kolor oraz nawilżenie idealne 
dla każdej wyjściowej stylizacji. 
Rose Quartz. Cena 165 zł.
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5. Bobbi Brown Luxe 
Highlighting powder. Odbijający 
światło i połyskujący puder, który 
pozostawia na skórze lśniącą, 
różową poświatę i jest idealny 
do zdecydowanego rozświe-
tlania. W kalejdoskopowym 
opakowaniu z limitowanej edycji 
świątecznej Luxe. Cena: 230 zł.
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