


A V O N Mokijaz 



N ieskończone mo:~~liwości p iękno 

Jeśli chodzi o urodę, to w Avon nie ma rzeczy 
niemożliwych. Przewidujemy trendy i tworzymy 
innowacyjne. zaawansowane technologicznie 
produkty. 
Budujemy i umacniamy pozycję światowego 
autorytetu w dziedzinie mody i urody. 
A Tobie oferujemy wyprzedzające swoją epokę 
kosmetyki. 

Makijaż Avon dopasuje się każdego typu urody 
i mody. Dopasuje się do Ciebie 

Każdego dnia jesteś inna. Zmienia się Twój nastrój 
i upodobania. Zdarza się, że radykalnie zmieniasz 
kolor włosów, fryzurę, próbujesz nowych odcieni 
i fasonów ubrań. My, kobiety lubimy podążać za trendami, 
być na czasie i pięknie wyglądać. 
Kosmetyki do makijażu Avon zmieniają się wraz z Tobą. 
Wprowadzamy dla Ciebie coraz bardziej zaawansowane 
technologiczne produkty, zamknięte w wyrafinowanych 
opakowaniach. Dbamy o wzornictwo będące 
kwintesencją piękna i funkcjonalności. 
Poznaj niezwykłe kolory linii kosmetyków do makijażu Avon. 
Zajrzyj na kolejne strony i zdecyduj, na jaki styl masz 
dziś ochotę! 
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n Global Colaur Crea e Dlrector 

Jillian Dempsey- Avon Global Cr tive Color Director, 
makijażystka sław i stylistka. Zmie ła urodę hollywoodzkich 
gwiazd, nadając jej l żejszy, bardzi j świeży i naturalny styl. 
Jillion wyznaje filozofię Avon, zgo ie z którą każda kobieta 
może mieć swój własny styl urody. eraz Ty także możesz 
skorzystać z jej wyjątkowego tale u 
i doświadczenia. Jej tajne sztuczki jej 
wska zówki i techniki, jak również 
stworzona przez nią paleta 
kolorów pomogą Ci stworzyć 

swój własny wyjątkowy styl. 

Uważam. że makijaż powinien wyglądać i dawać poczucie, jakby był 
niemal drugą skórą. .. jakby go prawie nie było. Niezależnie od tego, jaki masz 
odcień i typ skóry, możesz sprawić, by wyglądała świeżo i naturalnie, 
a Ty będziesz czuła się piękna przy minimalnym wysił ku. 

"Zasady~ mak ijażu zawsze mogą się zm i eniać .. a le zawsze powinnaś ufać swo je j 
p rawdziwej urodzie. 
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Twoja skóra 
- tu wszystko się zaczyna 

Skó ra to punkt wyjściowy idealnego makijażu ; 

im bardziej naturalna, promienna i gładka, tym lepiej 

Dlatego właśnie zasadnicze znaczenie ma wybór 
właściwego podkładu, bazy, korektora. pudru i różu. 
Na kolejnych stronach dowiesz się, jakie odcienie, 
produkty i konsystencje są najlepsze dla różnych typów 
skóry, poznasz też wskazówki i sekrety profesjonalistów, 
żeby jak najlepiej wykorzystać możliwości makijażu. 
Przygotuj się na wspaniałą cerę. 
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Jaki jest Twój typ skóry? 

TŁUSTA 

NORMALNA 

~~~~~~}6± ~i~c~~~?,2/6!;~~r;idJ~~j~ddr~Z~~-oju 
podczas snu . Oprócz rozszerzonych porów oraz 

~~~!'~i~g~g~~~eżcs~~~~~~ś~r~~az~8s~g r~E6w 
i trądziku. Wybieraj produkty o formule 
beztłuszczowej. o lekkiej. opartej na wodzie 
lub kremowej konsystencji. dojące pudrowy 
efekt. takie jak Kremowo-pudrowy podkład 
w kompakcie .Idealny kolor·. żeby skóra tego 
typu byto stole prom ienno. 

Ten typ skóry jest ideolnie zrównoważony: skóro 

~~~~d~~~~~k~s?~~~~vf~~ns?a~~~r;~~t0;~~~-. 
Odpowiadają jej wszystkie typy produktów. 
od tych o konsystencji płynnej. przez kremowe 
pianki. a lbo kremy dające efekt pudru. takie jak 
Podkłod w płyme . Idealny kolor· 

MIESZANA 

SUCHA 

Jeden z najczęstszych w Europie typów skóry 
Skórę mieszoną rozpoznaje się po tłustej 
strefie t oraz bordziej suchych bokoch tworzy. 
Beztłuszczowe produkty o lekkiej konsystencji. 
na przykład płynne. w postaci pianki albo 
oparte no wodzie. są i~~o lne. by Twoja skóro 
miota wygląd gładkiej r Jednolitej 

~~g;rY~~gg.~'!f~{;~~ rg~6°~a~n~J0wrdn~~i~~ 
deltkotne ltn re lub zmarszczki . Najwrększym 

grg~~~~~ d~~~~tf~ ł~J~J:~~~-z~~;:i~t~z~~ują 
naturolny poziom natłuszczenia l nawrlzenia 
skóry. Unikaj produktów dojących e fekt pudru 
albo bordzieJ suchych. a zamiast nich wybieraj 
produkty płynne lub o konsystencji pianki. 

~~d~,g~~~~~~~~~g~t~~~~7~ft7e~~~Y.tokie jak 

Zapewne doświadczyłaś kiedyś sytuacji, gdy po wyjściu z domu, makijaż, który 
w wydawał się idealny, wygląda niekorzystnie. Zmiana otoczenia, a przede 
wszystkim światła powoduje, że niewłaściwie dobrany podkład uwidacznia 
niedoskonałości skóry a jego odcień wydaje się zbyt intensywny 

Nigdy więcej takich niespodzianek! 

Przedstawiamy Ci Jdealny kolorN - naszą nową linię podkładu do tworzy- dzięki 

której Twoja skóra będzie doskonała i naturalna. gdziekolwiek się znajdziesz. 

Nowo linio ",dealny kolor": 
doskonała skóra w każdeJ sytuaqi 

Technolog ia Notural Match 
z odbijającymi światło perełkami i pigmentami pasującymi do każdego odcienia 
skóry. by Twoja cera wyglądała naprawdę promiennie. 

Idealna konsystencja 
płynna, kremowa, sypka, w piance albo oparta na wodzie. Nowe. 
innowacyjne konsystencje, by podkreślić naturalne piękno Twojej skóry, 
nieza leżnie od typu. 

Nigdy jeszcze nie było tak łatwo 
znaleźć swój kolor. 
Nowa, pełniejsza paleto kolorów. Jeden z nich jest idealny dla Ciebie. 
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Doskonała cera! Jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki! 
Przed nałożeniem właściwego podkładu, 
użyj Bezbarwnego 
podkładu Jdealno gładkośćN SPF 20. 
Efekt mile Cię zaskoczy! 

Bazo pod podkład 
Ukryte linie i zmarszczki? To nie magia, to 

Bezbarwny podkład "Idealna gładkość" SPF 20. 

Ekskluzywna technologia .Optix" 
z silikonem i lekkimi odbijającymi światło mikrocząsteczkami, 
które natychmiast ukrywają rozszerzone pory i delikatne linie. 

Doskonała skóra przez cały dzień 
Bezbarwny podkład .,Idealna głodkośćN z filtrem SPF 20 
tworzy na skórze niewidoczną warstwę, wyrównując jej 
koloryt i nadając matowy wygląd przez cały dzień. 

Idealny do p rzygotowania skóry 
użyj samego Bezbarwnego podkładu Jdealna gładkośćN 
by zmotawić cerę nawet na lO godzin albo zastosuj go przed 
nałożeniem podkładu. by uzyskać aksamitną skórę o idea lnym 
kolorycie. jako bazę do nałożenia właściwego makijażu. 

15 
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Technologia Notural Match z odbijającymi światło perełkam i 

i pigmentami pasującymi do każdego odcienia skóry, 
by Twoja cero wyglądało naprawdę promiennie. 

Typy podkładu 
Jaki podkład powinnam 

W płynie 
Doje najbordziej naturalne wykończenie, z pokryciem od 
przezroczystego do średniego. Idealny, by uzyskać lżejszy, bordziej 
przezroczysty efekt. 

Lekki podkład Jdeolny kolor" SPF lO 

-lekka, nawilżająca formula 
-sprawia. że skóra jest nieskazitelna w każdym świetle 
-wydobywa prawdziwą promienność skóry i chroni ją dzięki SPF 10 
- dla każdego typu skóry 

NAKŁADANIE: 

Można go nakładać palcami albo gqbkq. Palce są idealne do trudniejszych 
miejsc, takich jak nos; gąbką najlepiej usuwać nadmiar podkładu z okolic, 
w których potrzeba mniej warstwy kryjącej, tak ich jak kqciki oczu, gdzie 
nagromadzenie się produktu może podkreślić delikatne linie 

MUS 

WIELOZADANIOWY PUDER W KOMPAKCIE. 

Niezwykle praktyczny. Wyrównuje koloryt jak podkład, ukrywa 
n i edoskonałości jak korektor i nadaje aksamitne wykończenie
wszystko za jednym razem. 

Avon Kremowo-pudrowy podkład w kompakcie uldeolny kolorw SPF 15 
- de likatna, jedwabista konsystencja zapewnia peł ne, idealne krycie, 

które utrzymuje się cały dz ień 
-S odcieni, które można dopasować do każdej karnacji 
-dla skóry normalnej i tłustej 

NAKŁADANIE : 

Najlepiej za pomocą gqbki równo rozprowadzić produkt na tworzy i szyi. 
W przypadku podkładów w pudrze. najlepiej nokiodać je od środka tworzy, 
rozprowadzając na zewnątrz, ai podkład stanie się niewidoczny na skórze. 

Innowacyjno lekko konsystencjo, pozwalająco no wyjątkowo delikatne nakładanie, pozostowio skórę 
gładką, z aksamitnym wykończeniem. Zapewnia doskonałe krycie od lekkiego do średniego. 

Wygładzający mus w sztyfcie "Idealny kolor" 

-ś rod kowy sztyft (czę~ć wewnętrzno) zapewn ia delikatne i jedwabiste krycie; sztyft .piankowy 
(część zewnętrzna) zawiera składniki zmiękczające, któ re daje poczucie miękkości 1 nawilżen ia 

- praktyczne opakowanie, dzięki czemu kosmetyk możesz mieć zawsze przy sobie 
- 5 odcieni. odpowiednich dla większości kornacji 
-dla skóry normalnej i mieszanej 

NAKŁADANIE: 

Łatwiej się nie da! Czubkami pa lców nakładaj podkład punktowo na całej twarzy. 
Następnie rozprowadź starann ie, zwłaszcza wokół nosa i oczu, aż uzyskasz pożądany efekt 

17 
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Znajdź swojq kornację 

Ten sam kolor podkładu może mieć różne odcienie (zawierające mniej lub 
więcej pigmentu), dzięki czemu dostosowuje się do karnacji skóry. 
By znaleźć idealną dla siebie kombinację produktów, najpierw okreśL 
do jakiego typu karnacji należysz: jasnej, umiarkowanej czy śniadej. 

Jaki jest Twój kolor? 
Avon mo odcień dla kozdej karnacji. Znajdź swój. 

LEKKI PODKŁAD KREMOWO-PUDROWY WYGŁADZAJĄCY MUS 
PODKŁAD W KOMPAKCIE W SZTYFCIE 

lvory lvory lvory 

PUDER PRASOWANY 

Fair 

Wybierz ideolny odcień 

Następnie skorzystaj z poniższej tabelki i dopasuj swój odcień kosmetyku. 
Najlepszym sposobem, by sprawdzić czy wybrany kolor jest idealny dla Ciebie, 
jest eksperymentowanie, przy naturalnym świetle. Wypróbuj przed lustrem 
sugerowane odcienie, nakładając kosmetyk na linię od brody do ucha 
Odcień, który najlepiej stapia się z kolorem skóry, to odcień dla Ciebie. 

LEKKI PODKŁAD 

Creamy 
Notural 

N ud e 

LEKKI PODKŁAD 

Notural e Beige 

e Medium 
Beige 

KREMOWO-PUDROWY WYGŁADZAJĄCY MUS 
PODKŁAD W KOMPAKCIE W SZTYFCIE 

S heli e S heli 

N ud e - Nude 

KREMOWO-PUDROWY WYGŁADZAJĄCY MUS 
PODKŁAD W KOMPAKCIE W SZTYFCIE 

Notural Notural 
Beige Beige 

Medium Medium 
Beige Beige 

PUDER PRASOWANY 

Lig hl 
Medium 

PUDER PRASOWANY 

Light 
Medium 

19 
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Wskazówka: 
oby ukryć niedoskonałości 
cery. nie zapomnij po użyc1u 
podkładu i korektora nałożyć 
delikatnej warstwy pudru . 
Dzięk i temu koloryt skóry 
będzie jednolity. 

Technologia Notural Match z odbijającym i światło perełkami i pigmentami 
pasującymi do każdego odcienia skóry, by Twoja cera wyglądała 
naprawdę promiennie. 

Korektor 
WŁAŚCIWY SPOSÓB NAKŁADANIA 
Zrób małe kropki na obszarze. który chcesz pokryć 
i delikatnie rozetrzyj palcami. Pod oczami wcieraj 
od środka na zewnątrz; w innych miejscach 
wklepuj delikatnie, oZ kosmetyk zniknie na skórze. 

Korektor w sztyfcie H Idealny kolorK 

• lekko. gładko. kremowo formuło. dojqco 
niemol niewidoczne krycie 

Rozświetlający korektor w pędzelku 

----------
·•··• --------·----

21 
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Wskazówka: 
Puder prasowany .Idealny ko lor· 
świetnie nadaje się do poprawek 
i matowienia skóry w ciągu dnia 
Miej go zawsze przy sobie! 

Technologia Notural Match z odbijającymi światło perełkami 
i pigmentami pasującymi do każdego odcienia skóry, 
by Twoja cera wyglądała nap rawdę promiennie. 

Puder prasowany 

Puder prasowany N Idealny kolorH 

• zapewnia jednolite, aksamitne wykończenie, no długo pozostawiając 
skórę motową 

• ma l ekką konsystencję. pozwalającą na jednolite rozprowadzen ie 

NAKŁADANIE: 

za pomocą gąbki rozprowadź puder na twarzy. od środka na zewnątrz. 

zwłaszcza na strefie T- czole. nosie i podbródku - która zwykle jest 
obszarem najbordziej podatnym na przetłuszczanie . Puder można 
także nakłodać pędzlem do pudru, którego miękkie włosie pozwala 
równo rozprowadzić produkt. 

23 
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Wskazówka: 
Perłowe smugi tworzą jasne pasmo. 
rozświetlające policzki opalizującym 
blaskiem. Nonleś róż punktowo no 
kościoch policzkowych i lekko rozprowad.t 
no zewnątrz . 

Jil lian Dempsey 

Przy odpowiednim nałożeniu, róż nie tylko podkreśla makijaż. 
pomagając skorygować zarysy twarzy. ole zmienia się w grę 
odcieni. podkreślających mocne punkty tworzy. 

Róz, 
który nadaje policzkom subtelnq barwę 

i promienny blask 
Perełki brązujące i Rozświetlające perełki do twarzy 

• kulki pudru w ciepłych lub rozświetlających kolorach 
• Ideolnie podkreślają rysy tworzy 
• lekkie. łatwe do nokiodania 

Marmurkowy róż do twarzy 

Ró~. który nadaje policzkom subtelną barwę l promlenny blask 

SZTUCZKA Z UŚMIECHEM: 
Uśmiechnij się przed lustrem. tok żeby twoje policzki .uniosły 
się " . To jest punkt wyjściowy do nokiodonic rótu 

OD ŚRODKA NA ZEWNĄTRZ: 
nakładaj kosmetyk od środka kości policzkowych 
ku skroniom. Wykonuj okrężne ruchy, żeby nie tworzyły s ię smugi. 
Można także nakładać za pomocą pędzla do różu. 



Rozświetlanie albo przyciemnionie niektórych 
obszarów tworzy pozwala podkreślić Twoje mocne 

punkty i ukryć aspekty, które mniej Ci się podobają. 
Z tego powodu potrzebujesz trzech różnych odcieni 

podkładu albo pudru. 
Spójrz: 

Aby wyrównać: użyj koloru 
nojbliZszego swojej naturalnej 
kornacji 

2. Aby podkreślić: użyj koloru 
jaśniejszego niż Twoja 
naturalno kornacjo 

3. Aby ukryć: użyj koloru 
c iemniejszego niż Twoja 
naturalno kornacjo 

KSZTAŁT TWARZY 

OWALNY 

OKRĄGŁY 

KWADRATOWY 

TRÓJKĄTNY 

POCIĄGŁY 

Dzięki symetrii uważany za 
najbordziej harmonijny kształt. 

Pełna twarz nadaje 
młodzieńczy wygląd 

Przy takim kształcie czoło. 
policzki i szczęki sq tej samej 
szerokości. 

Szersze czoło. węższy 
podbródek 

Czoło i policzki sq 
wydłużone. wyraźna linio 
szczęki. 

. . .. 
Nie wymaga oni podkreślania. 
oni ukrywania żadnych punktów 

Jeśli chcesz. by wydawolo się węższa: 
l. Za pomocą ciemniejszego odcienia: stwórz 
złudzenie tworzy owa lnej, ukrywając skronie. 
policzki i linię żuchwy 

2. Za pomocą jaśniejszego odcienia: podkreśl 
czoło. miejsca pod oczami l środek podbródko 

Aby twarz wydawolo się węższa: 
1. Zo pomocą jaśniejszego odcienia: podkreśl 

czoło, miejsca pod oczami oraz środek 
podbródko 

2. Za pomocą clemniejszego odcienia: ukryj 
skronie l linię żuchwy 

3. Stwórz złudzenie tworzy owalnej, nokiodojąc 
róż o delikatnej borwie no kości policzkowe 

By kształt był bordziej harmonijny 
1. Za pomocą jaśniejszego odelenia 
podkreśl okolice pod oczamii podbródek. 
by wydawoły się szersze 

2. Za pomocą clemniejszego odcienia: 
ukryj skronie l kości policzkowe 

Aby twarz wydowo/o się węższa l drobniejsza: 
l. Za pomocą ciemniejszego odcienia: 

skróć ją optycznie, ukrywając górną część 
czoło oraz środek podbródka. 

2. Nałóż róż na kościoch policzkowych w klerunku 
uszu. nie w kierunku skroni. 



Zapewne zdarzyło Ci się przymierzać ubrania Twojej przyjaciółki i ze zdziwieniem 
stwierdzić. że Ty wyglądasz w nich znacznie mniej korzystnie. Najczęściej powodem 
jest dobór kolorów ubrań i ich współgranie z typem urody. 
Podobnie jest z makijażem. Niektóre kolory wyglądają wspaniale na innych. 
a le niekoniecznie na Tobie. 
Wybór odcieni pasujących do Twojej karnacji, oczu. włosów może zadecydować. 
czy będziesz wyglądać olśniewająco, czy raczej nijako. 

Sprawdź jak p rosto można nauczyć się dobierać paletę kolorów do swojego 
typu urody. 

Sprawdź, które cechy najbardziej do Ciebie pasują i odkryj, czy idealne dla Ciebie 
kolory to barwy ciepłe czy zimne. 



Czy łatwo się opalasz. a Twoja skóra uzyskuje 
na slońcu złotawy odcień. ale bez oparzeń? 
Jeśli tak. to bardzo prawdopodobne. że pasują 
do Ciebie kolory cieple. Parniętaj także. że kolory 
ubrań i dodatków jeszcze to podkreślają: kobiety 
o cieplym kolorycie skóry mogą nosić zlote kolczyki 
i kolory takie jak pomarańczowy. turkusowy, 
brzoskwiniowy i czerwony. 

ciepłe kolory 

Jeśli masz jasną skórę i wlosy i rzadko się opalasz, 
bardzo prawdopodobne. że pasują do Ciebie kolory 
zimne. Osoby o takich cechach skóry latwo mogą 
doznać oparzeń slonecznych, ponieważ mają molo 
pigmentu w skórze. Obowiązuje tu ta sama zasada 
jak w przypadku kolorów cieplych: myśl o ubraniach 
i dodatkach. które pokażą Twoją urodę. 
Kobiety o ch lodnym kolorycie skóry wyglądają dobrze 
w biżute rii ze srebra lub bialego zlota oraz kolorach 
takich jak niebieski. fioletowy, różowy, bialy i szary 

...koloLy: zimne 

Wskazówka: 



Wskazówka: 
Wykorzystaj moment tuż po kqpieiL by pozbyć 
się odsto]qcych włosków. Gorąco kąpiel otwiera 
pory, dzięki czemu lotwlej je usunąć. 

Brwi nadają twarzy harmon i ę i wyraz. Dlatego właśnie 

uważa się je za jeden z najważniejszych elementów twarzy. 
Właściwy kszta łt i kolor nada twarzy harmonijny 
i c ieka wy wygląd. 

Gotowa? 

Wypełnij przerwy: 
Jeśli w b rwiach widoczne są niewielkie puste miejsca. 
wype ł nij je Kontu rówką do brwi albo b rązowym cieniem 
do powiek. Użyj małego pędzelka i nałóż cień delikatnie 
w miejscach. które c hcesz wypełnić . 

POZBĄDL SIĘ ODSTAJĄCYCH WŁOSKÓW 

Poprowodt w wyobrotnllinię 

od nosa do nosody brwi 
Włoski. które sq poza lq lini ą. 
powinno się usunąć pęsetą. 

Poprowodt drugą linię od nosa do 
końca brwi. Kącik oko będzie punktem 

wskazuJącym. gdzie powinno kończyć się 
brew. Usuń włoski. które są pozo IQ linią . 

U suń odstające włoski pod 
brwia mi. k ierując się naturalną 

linią brwi. 
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Cienkie. grube. z mniejszą lub większą ilością włosia ... 
każdy rodzaj pędzelka daje inny efekt. l to jaki efekt! 
Wystarczy tylko raz nałożyć makijaż odpowiednim pędzelkiem 

aby zrozumleć jego znaczenie. 
Poznaj główne cechy naszych pędzelków do makijażu i odkryj, 
jak najlepiej wykorzystać 

Pędzle do makijażu Avon 

• miękkie. naturalne włosie. które pomaga rozprowadzić kosmetyk 
równomiernie l dokladnie 

• dlugi. kształtny uchwyt, dzięki któremu pędzelek leplej lety w dlonl 
• pomaga stworzyć profesjonalnie wyglądający makijat 

Pędzel do pudru 
Gęsie włosie pozwala równomiernie rozprowadzić pudernocolej twarzy. 
Rozpocznij nokladanie od środka tworzy no zewnątrz. od nosa do uszu. 
podbródka l czoło. 

Pędzel do różu 
Ma mniej wiosio nit pędzelek do pudru . Pozwola nokiodać rót. precyzyjnie 
l dokladnie tam gdzie trzeba w wybranych. Możesz podkreślić linię żuchwy 
• by uwydatnić zarys twarzy, a lbo po prostu musnąć policzki by uzyskać 
zdrowy wygląd 

Pędzelek do cieni do powiek 
Mole. miękkie. zaokrąglone włosie pozwala notożyć cleń no colą powiekę. 
Najleplej mleć co najmniej dwa pędzelki: jeden do clemniejszych kolorów, 
drugi do jaśniejszych . 



Technologia Color Sond zapewnia doskonałe 
wykończenie i maksimum koloru. 

Podobnie jak p rojek tanci proponują zestawy kolorystyczne dla ubrań. 
tak A von przedstawia pasujące do siebie, zgodne z trendami 
w modzie zestawy ko lorystyczne do makijażu oczu. 
Poczwórne cienie do powiek - to idealnie zgrana czwórka kolorów. 

Avon Poczwórne cienie do powiek . 

• Nowo formuło. z doskonałym pokryciem o trwałości do 8 godzin 
• Clenie do powiek w pojemniczkach o nowym zaokrąglonym kształcie. 
dzięki którym nakładanie jest łatwiejsze l bardzlej wydajne 

• Nowe kwadratowe opakowanie jest bordziej wyrafinowane 
l nowoczesne. z większym lusterkiem i aplikotorem ·. 

Poczwórne cienie do powi 

-- --
SmlPEO 

CAMOUfl.AGE 



Jeden kolor 
l. Wybierz jeden kolor l nałóż go na całą 
powlekę. 

2. Je~ll chcesz uzyskać efekt wielu odelent 
wilgotnym pędzelkiem no lóż ten som 
odcień no zewnętrznym kąciku oko. 

Aby włościwie nołozyć cień: 

Dwa kolory 
l. Wybierz dwa odelenie z tej samej grupy 

kotorystycznej-jeden jaśniejszy. drugi 
ciemniejszy. Nałóż jaśniejszy odcień no całą 
powiekę. 

2. Clemniejszym odelentem obrysuj część powie ki 
wzd ł uż rzęs oraz zewnętrzny kącik oko. 

Trzy kolory 
l. Wybierz trzy odcienie z tej samej grupy 

kolorów - jeden jasny. jeden średni l jeden 
ciemny. Nałóż średni odcień na colą powiekę . 

2. Za pomocą jaśniejszego odcienia. 
rozjaśnij łuk pod brwią. 

3. Nadaj ostateczny efekt. za pomocą 
ciemnego odcienia robląc linię blisko rzęs 
oraz w zewnętrznym kąciku oka . 

o o e 

Cztery kolory 
1. Nałóż najjaśniejszy odeleń no colą powlekę l pod 

brwiami. 
2. Za pomocą ciemniejszego odelenia obrysuj część 

powieki wzdłuż rzęs. 
3. Zaznacz zagłębienie powieki średnim odcieniem. 
A. Za pomocą najciemniejszego odelenia zaciemnij 

zewnętrzny kącik oko. 

o o 



Trzymać się lin ii 
PRECYZYJNY OŁÓWEK DO KRESEK 
Możesz zmieniać kształt czubka kredki. 
by uzyskać zmienną szerokość kreski. lm 
ostrzejsza kredka, tym cieńsza kreska. 

NAKŁADANIE: 

Narysuj kreskę przy górnych i dolnych rzęsach. 
cieńszą przy wewnętrznym kąciku oka. grubszą 
przy zewnętrznym 

KONTURÓWKA DO OCZU 

Delikatna i miękka. doskonałe nakłada 
się na skórę. Wygodne opakowonie 
pozwala wysunąć kredkę no dowolną 
długość umożliwiając precyzyjną i łatwą 
aplikację 

NAKŁADANIE: 

Takle somo jak w przypadku kredki. Zeby 
uzyskać przydymiony efekt. opuszkami palców 
delikatnie rozetrzyj kreskę 

COSMIC STAA!l'Y SATUQN BLACKEST 
BI!OWN NIGHTBLUE GREY BLACK 

TRWAŁY EYELINER 
Dla podkreślenia stylu i uzyskania 
· mocnego i dramatycznego ~ wyglądu 

oka. wykonaj kreskę na górnej powiece 
Trwałym Eyelinerem. 

NAKŁADANIE: 

Zaczynając od wewnętrznego kącika oko. jednym 
ruchem narysuj linię do zewnętrznego kącika 
oko. trzymając się blisko rzęs . 



Jakiego rodzaju mam rzęsy? 

Zbyt cienkie? 

Technologia jest po Twojej stronie! Postaw 
na niezwykły efekt! Tusz do rzęs Supershock 
zapewnia nawet 12+to krotnie grubsze 
rzęsy! 

Dzięki wyjątkowemu, większemu aplikatorowi 
oraz formule, ten tusz nadaje rzęsom 

maksymalną objętość! 

Jeśli Twoje rzęsy są wystarczające grube 
lub chcesz uzyskać inny efekt, spróbuj Tuszu 
HPełnia rzęsH. Dzięki większej szczoteczce 
oraz wyjątkowej formule stają się 5-cio 
krotnie grubsze. 

Krótkie rzęsy? 

Twoje rzęsy będą dłuższe i bardziej 
efektowne dzięki Superwydłużającemu 

tuszowi: szczoteczko nowej generacji 
dotyka każdej rzęsy osobno a umieszczone 
w tuszu mikrowłókna osadzają się na nich. 
Ten fantastyczny kosmetyk wydłuża rzęsy 
nawet o 55% i sprawia, że są elastyczne 
i miękkie w dotyku. 

Rzęsy bez wyrazu? 

Twoim rzęsom brak wyrazu? W jednej 
chwili uzyskasz piękne podkręcenie 

dzięki Superpodkręcającemu tuszowi 
do rzęs, który błyskawicznie podkręca 
rzęsy, nadając im kształt i objętość. 
Innowacyjna formu ła pozwala uzyskać 
o 200% bardziej podkręcone rzęsy 

nawet przez 12 godzin. 



... 

Gro cieni 
Pamiętasz. czego nauczyłaś się o tym, jak używać jasnych 
i ciemnych kolorów. by skorygować kształt twarzy? 
Tę samą sztuczkę można zastosować w przypadku oczu. 

PRZED 

PO 

MAŁE OCZY· 

l. Na/6.1: jasny odc ień na górnej powiece. aż do brwi. 
2. Nałóż ciemniejszy odc ień na zagłębieniu powiek i. 
3. Aby uzyskać bardziej otwarty wygląd, nadaj końcowy efekt 
Superpodkręcającym tuszem do rzęs 

PRZED 

PO 

OPADAJĄCE KĄCIKI: 

1. Nałóż jaśniejszy odcień na powiekę od wewnątrz do zewnątrz. 
2. Za pomocą ciemniejszego odcienia obrysuj powiekę wzdłu.l: 

rzęs. unosząc linię lekko w kierunku zewnętrznego kącika oka. 
3. Na łóż obficie Superpodkręcajacy tusz do rzęs. 



PRZED 

PO 

GŁĘBOKO OSADZONE OCZY: 

l. Na łóż jaśniej szy odcień no całą powiekę l między linią brwi. 
2. Tuż pod brwiami utyj umiarkowanego odcienia 
3. Na łóż kil ka warstw Tuszu do rzęs SuperShock. by podkreślić oczy. 

PRZED 

PO 

OCZY WYPUKŁE 

l . Za pomocą ciemn iejszego odcienia obrysuj powie kę wzd ł uż 

linii górnych rzęs. 
2. Obrysuj wewnętrzną część górnych i dolnych rzęs kredką 

albo ciemnym cieniem 
3. Nadaj końcowy efekt za pomocą Tuszu do rzęs SuperShock 

PRZED 

PO 

OCZY BLISKO OSADZONE 

l. Po nałożeniu wybranego odc ienia na colą powiekę. 
nałóż bardzo jasny odcień na wewnętrzny kącik oka. 

2. W wewnętrznych kącikach oczu użyj ciemniejszego 
odcienia. 

3. Na łóż kilko wa rstw Tuszu .Pełnio rzęs" . zwłaszcza no rzęsy 
w zewnętrznych kącikach oczu. 

PRZED 

PO 

OCZY SZEROKO ROZSTAWIONE: 

l. Nałóż ciemniejszy odcień na wewnętrzne kąciki oczu 
2. Nałóż jaśniejszy odcień na zewnętrzne kąciki oczu. 
3. Tuż pod brwiami nałóż jasny odcień. by rozśw i etlić 

oko i podkreślić efekt. 
4. Nadaj końcowy efekt za pomocą warstwy Tuszu SuperShock 



Na ustach wszystkic h 

Zmień każdy ponury dzień w kolejny najlepszy dzień w swoim życiu. 
Niczym czarodziejska różdżka. szminka no ustach sprawi. 
że poczujesz się silniejsza. bardziej kobieco i seksowna ... 
Szminka to nieodzowny atrybut kobiecości. znajduje się w prawie 
każdej kobiecej torebce. 
To prawdziwa Królowa Kosmetyków. 
W kolekcji A von znajdziesz szminki na każdą okazję, pasujące 
do kaidego nastroju, stylu i urody. 
Sprawdź, która jest najlepsza dla Ciebie! 



Usta uwielbiają różnorodność: jednego dnia chcą błyszczeć. 
innego dnia wolą matowy kolor bez wysuszenia . Dla każdego stylu 
makijażu odpowiednia jest inna szminka. Warto mieć je wszystkie 
pod ręką i wiedzieć, jak ich używać. 

typy i faktury 

łqczyć dwa odelenie kremowej szminki, 
l nadać ostateczny e fekt błyszczykiem. 
albo motesz pomieszać matowq szminkę 
z kremowq. te by zapewnić pokrycie 
l kolor. Mieszaj l zaskocz sama siebie! 

SZMINKA MATOWA 
Doje matowy efekt l równomierny, 
długotrwały kolor. Idealna dla kobiet. 
które szukajq trwałego efektu, nie 
zmniejszającego nawlltenla oraz komfortu 
od pierwszej chwili po nałotenlu 

Supertrwało szminka do ust - długotrwały 

matowy efekt 

TOTALLV 

""" 

tASIItołG 

"'" 

VINTAGE 

"" 

ETEimAL SUNKISSED 
FIAME GINGER 

BŁYSZCZYK DO UST 
Łqczy połysk z dokładnym pokryciem i długotrwałym kolorem 

Błyszczyk powiększający usta - po nałożeniu 
odczujesz miłe uczucie mrowienia które sprawi. 
że usta będq wyglqdaly na pełniejsze . SOCZYSTY 

"" PI.ICKER 

"" NECTAR 

CLEAR!.V PI.UMPING I.USCIOUS 
PLUMP PEARL MAUVE 

SW 
liONEV 

HONEV 
DEUG" '"" SUGAR 

LŚNIĄCY 

DAZZLitołG SUGAR 
DlAMONO CANE 

8UTTERED SWEET 
RUM MAPlE 

~we 
SEQUIN 

COTTON 

""'"" 

BŁYSZCZYK 
Uniwersalny, można go użyć 
osobno albo w połączeniu 
z innym kosmetykiem do ust. 
Nadaje ustom piękny połysk. 

Bezbarwny błyszczyk 
do ust- Intensywny połysk. 

APPI.E MOCHA 
CINtołAMON LATTE 



SZMI NKA KREMOWA 
Najczęściej stosowana i najłatwiejsza w użyciu. Daje optymalne krycie i utrwalenie, zapewnia uczucie miękkości i komfortu. 

24k złota szminka Ultra Colaur Rich 
UCR 24K Lipstick - błyszczące usta o złocistym połysku 

GOLDEN 
NECTAR 

NATURAL GOLDEN 
GOLD PI'ACH 

AMETHYST RUBYIN 
GOLD GOLD 

GOLDEN 
ROSE 

GOLDEN 
RAISIN 

Powiększająca szminka Ultra Colaur Rich SPF 15-
dwukrotnie większe nawilżenie, natychmiastowe powiększenie 

SZMIN KA KREMOWA 
Najczęściej stosowana i najłatwiejsza w użyciu. Daje optymalne krycie i utrwalenie, zapewnia uczucie miękkości i komfortu. 

Balsamiczna szminka Pro-To-Go - kolor 
i nawilżenie w innowacyjnym opakowaniu 

PROVOCATIVE SPICY 
PlUM CINNAMON 

Szminka Ultra Colaur Rich - Odcien ie metaliczne 
efekt metaliczny, idealne kryc ie i nowiilenie 

IWINKLE 
PINK 

FROSIIEST COUNTRY 
MAUVE ROSE 

CAPPUCCINO ICED COFFEE PERFECT BRONZE 
PEACH TREASURE 

CARNATION INSTANT MOCHA RED 2000 BUTlERED RUM 
CREAM CREAM CREAM CREAM 

Szminka Mego lmpact .Potęga koloru· -
intensywny kolor i nawiiZone usta 

FUCHSIAFUN REALLYROSY PERSONIFIEO 
~OM 



Wskazówka: 
Doceń w pełni znaczenie ust l 
Zmieniaj kolory. podkreślaj kształt . 

Nadaj im blasku ... kiedy masz w ręku 
konturówkę i szminkę, możesz zmienić 
się w prawdziwą .femme folale"l 

SĄ DWA SPOSOBY. BY SZMINKA 
UTRZYMAŁA SIĘ DŁUŻEJ: 
l. Obrysuj i wypełnij usta konturówką przed 
nałożeniem szminki. 

2. Po nałożeniu pierwszej warstwy szminki. lekko 
upudruj usta. po czym nałóż drugą warstwę. 

WĄSKI E USTA: 

l. Za pomocą konturówki do ust obrysuj kształt -nieco ponad ich 
naturalną linią . Wypełnij ich wewnętrzną część. 

2. Nałóż warstwę Szminki Ułtro Colaur Rlch w jasnym kolorze. 
3. Nałóż nieco błyszczyku pośrodku dolnej wargi. 

Sekret uwodzicielskich ust 

MAŁE USTA: 

Zawsze używaj szminek o jasnych i błyszczących 
kolorach. które pomagają stworzyć złudzenie 
l optycznie je powiększyć. Unikaj kolorów tokich jak 
czerwone wino. intensywne czerwienie lub brązy. 

DUŻE USTA: 

Odwrotnie niż w przypadku małych ust: wybieraj 
ciemniejsze lub motowe kolory szminek, zrezygnuj 
z konturówki. 



POTRZEBNE KOSMETYKI: 
Lekki podkład .Idealny kolor·- Medium Belga 
Superwydłużający tusz do rzęs- Black 
Szminko Ultro Colaur Rich- Molten Brown 
Perelki brązujące 

WYKONANIE 
l. No lóż podkład na twarz, od środka no zewnątrz. 
także na szyi od góry do dołu . 

2. No lóż kilko warstw tuszu. by wydłużyć rzęsy. 
3. Nadaj końcowy efekt. nakładając warstwę błyskawicznie 

powiększającej i nawilżającej Powiększającej szminki 
Ultro Colaur Rich SPF 15 

mokijaz no dzień 

w pięć minut 

POTRZEBNE KOSMETYKI: 
Kremowo-pudrowy podkład 
w kompakcle . Idealny kolor" - Nude 
Poczwórne clenie do powiek - Denlm Blues 
Tusz do rzęs SuperShock- Black 
Botsomiezna szminka Pro-To-go - Ciossic Belga 

WYKONANIE: 
L Nałóż podkład no twarz i szyję. 
2. Zmieszaj dwa odcienie cieni do powiek, ciemniejszy 

nató:t na zewnętrznych kącikach oczu. jaśniejszy 
na wewnętrznych. 

3. Nató:t kilka warstw tuszu do rzęs. tak by byty 
rozdzielone l o wyratnym ksz tałcie 

.d . Nadaj końcowy efekt za pomocą praktycznej 
szminki Pro-To-Go 

mokijat_na wieczór 
w pięć minut 



POTRZEBNE KOSMETYKI: 
Bezbarwny podkład .Idealno g łodko~ć- SPF 20 
Lekki podkład . Idealny kolor· SPF lO- Notural Beige 
Korektor w szty fcie .Idealny kolor "- Light 
Puder prasowany .Idealny kolor·- Medium 
Pe rełki brązujące 
Tusz do rzęs SuperShock- Black 
Poczwórne cienie dopowiek-Macha Latte 
24k złota szminka Ultra Colaur Rich- Golden Roisin 

WYKONANIE: 
l. Nałóż niewielką ilość Bezbarwnego podkładu Jdealna gładkość" SPF 20 

na twarz i szyję 
2. Nałóż podkład no twarz. od środka no zewnątrz, także no szyi od góry do dołu 
3. Nałóż korektor pod oczami i no wszelkie niedoskonałości. 
4. Gqbkq lub pędzelkiem. ma łym i dotknięciami nałóż warstwę pudru 
5. Nałóż najjaśniejszy z zestawu czterech cieni do powiek na całą powiekę. 
6. Użyj średn iego odcienia w wewnętrznych kącikoch oczu i wykończ 

ciemn iejszym odcieniem w zewnętrznych kącikach. 
7. Podkreśl kości po liczkowe za pomocą różu 
8. Nałóż kilko warstw tuszu do rzęs. 
9. Nadaj ostateczny efekt za pomocą luksusowej złotej szminki 

POTRZEBNE KOSMETYKI: 
Wygładzający mus w sztyfcie Jdeolny kolor"- Noturoi Beige 
Korektor w sztyfc ie . Idealny kolor · - Medium 
Puder prasowany .Idealny ko lor· - Light Medium 
Superpodkręcajacy tusz do rzęs- Block 
Poczwórne cienie do powiek- Smoky Eyes 
Szminko Ultro Colaur Rich- Buttered Rum 

WYKONANIE: 
1. No lóż podkład no twarz, od ś rod ka no zewnątrz, ( 
także no szyt od góry do dołu 

2. Nałóż korektor pod oczami i no wszelkie niedoskonalości 

~: ~~fó~~~jj2ś~~?s~iy dze~~36n~~~~t~r~~~c~?e~: ~~~g~:~r~t~ę ta~~r~Owi~ę 
5. Użyj średniego odcienia w wewnętrznych kąc i koch oczu i wykończ 
ciemniejszym odcieniem w zewnętrznych kącikoch oczu. 
6 . Nałóż kilko warstw tuszu. 
7. Podkreśl kości policzkowe za pomocą różu. 
8. Nadaj końcowy efekt intensywnym połyskiem meto licznej szminki. 



Efektowne usta o intensywnym kolorze. 
w zestawieniu z jasną, nieskazitelną cerą dają 

piękne połączenie. Harmonijne. proste kolory 
wokół oczu dodają łagodności i ciepła. 

spokojne piękno 
POTRZEBNE PRODUKTY: 
Szminko Mego lmpoct . Potęgo koloru ·- Olvlne Wlne 
Poczwórne clenie do powlek - Mocho Lotte 
Puder prasowany . Idealny kolor · - Folr 
Tusz . Pełnio rzęs· - Block 

Jasna skóra i włosy, oczy o przejrzystej barwie. 
Połączenie cech, które pozwala na tworzenie 
różnych makijaży, od najbardziej podstawowego 
z użyciem pastelowych kolorów. do najbardziej 

złoty blond 
POTRZEBNE KOSMETYKI: 
Szminko Mego lmpoct .Potęgo koloru ·- Never So Nuda 
Poczwórne cienie do powiek- Purple Hoze 
Poczwórne cienie do powiek- Cleor Belga 
Superwydłużający tusz do rzęs- Block 




