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Βοηθήστε μας να βοηθήσουμε όσους το 
έχουν ανάγκη.

www.golden-tulip.com

Ι Δ Ρ Υ Μ Α

γνωρίςτε  
τα νεα μ ας! 

Πα λετα με ςκίες ματίων  
 

EYELInER 
 

Υγρο αΦαίρεςΗς 
μακίγίαΖ 2 Φαςεων  

 
Υγρο αΦαίρεςΗς 

ΒερνίκίοΥ νΥΧίων 
 

  

εμΠνεΥςτείτε 
με τίς ταςείς 

τΗς μοΔας!

Οι τιμές που αναφέρονται στον 
κατάλογο περιλαμβάνουν ΦΠA. 

Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν κατά τον 
χρόνο έκδοσης του παρόντος καταλόγου. 

Η FM WORLD διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιεί τις τιμές και τα χαρακτηριστικά 
των προϊόντων καθώς και να τα αποσύρει 

χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Τα μοναδικά πληροφοριακά φυλλάδια  
που αφορούν στην πώληση και  

τη διαφήμιση των προϊόντων της  
FM WORLD (κατάλογοι, σχέδιο μάρκετινγκ, 

υλικό προώθησης και πληροφόρησης) 
είναι αυτά τα οποία αναγνωρίζονται και 

εκδίδονται επίσημα από την FM WORLD 
ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ ή την FM World.

σελ.  23

σελ.  29

σελ.  49

σελ.  51

σελ.  61



τελ είο μ α κ ίγί α Ζ  

ΠροςωΠοΥ



ΒΑΣΕΙΣ

ΒΑΣΗ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ
beauty cream primer  
15 ml 

Χάρη στις χρωστικές ουσίες το δέρμα 
αποκτά λάμψη, ενώ οι ατέλειες και οι 
ρυτίδες γίνονται λιγότερο ορατές. Η απαλή 
ροζ απόχρωση αναζωογονεί το δέρμα και 
μειώνει τα σημάδια της κόπωσης.

8,70 €
58,00 € / 100 ml

ΒΑΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
silicone base  
15 ml 

Χαρίζει ματ αποτέλεσμα και φρεσκάδα με 
μεγάλη διάρκεια. Κάνει το δέρμα λείο και 
καλύπτει τέλεια τους πόρους και τις λεπτές 
ρυτίδες.

10,80 €
72,00 € / 100 ml

ΑΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ  
ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΑΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΝΑ 
ΓΥΑΛΙΖΕΙ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 
ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ!

ΑΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΘΑΜΠΟ, ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗ ΛΑΜΨΗ 
ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ 
ΒΑΣΗ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ.

FM | Fb01
silicone base

FM | Fb02
BeAuty CReAM PRiMeR

Παρατείνετε τΗ Δίαρκ εία  
τοΥ μ AK E-UP!

ΠΡΟΣΩΠΟ
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FOUNDATIONS 

FOuNDAtiON  
ΓΙΑ ΜΑΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
total matte foundation  
25 ml 

Χαρίζει ομοιομορφία στον τόνο της 
επιδερμίδας, καλύπτει τις κηλίδες,  
τις ατέλειες και τους πόρους. 

19,20 €
76,80 € / 100 ml

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΟ 
ΚΑΙ ΜΙΚΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΝΑ ΓΥΑΛΙΖΕΙ KAi 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΕΛΕΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ 
ΜΑΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

Me ΕΥΧΑΡΙΣΤH ΥΦΗ 
ΒΕΛΟΥΔΙΝΟΥ ΑΦΡΟΥ. 

FM | FL24
Vanilla muffin

FM | FL25
caramel biscuit

FM | FL26
Honey cake

ίΔανίκο γία αΠα λο, 
λ είο κ αί μ ατ 

αΠοτελ εςμ α

Η πρωτοποριακή και εξαιρετικά ελαφριά σύσταση του 
Foundation για ματ αποτέλεσμα έχει δημιουργηθεί για να 
μειώσει τη γυαλάδα με αποτέλεσμα που διαρκεί για ώρες.

Το Foundation έχει εμπλουτιστεί με φυσικά φίλτρα, καολίνη, η 
οποία απορροφάει την υπερβολική έκκριση σμήγματος, και με 

βιταμίνη Ε που διαθέτει αντιοξειδωτικές και ενυδατικές ιδιότητες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ  
ΚΑΙ 10 ΩΡΕΣ!

ΠΡΟΣΩΠΟ
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FOuNDAtiONS 

FOuNDAtiON
second skin foundation
30 ml 

Απολαύστε μια επιδερμίδα που 
ακτινοβολεί λάμψη και φρεσκάδα!

19,20 €
64,00 € / 100 ml

αναΖΗτατε τον  
τελείο ςΥνΔΥαςμο;

FM | K006 
sand beige

FM | K005 
natural cream

FM | K009 
porcelain

Δοκιμάστε  
τα δείγματα.

Τα μικροσωμαΤιδια 
χρωσΤικων ουσιων  

αντανακλούν το φως, 
καλύπτοντας τυχόν ατέλειες.

Το εκχυλισμα απο 
λευκο κρινο  

ενυδατώνει το δέρμα.

Το εκχυλισμα 
αγγουριου 

αναζωογονεί και λειαίνει  
την επιδερμίδα.

ΦΩΤΙΖΕΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ!

ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ!

ΠΡΟΣΩΠΟ
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tf1 natural cream

tf2 sand beige

tf9 porcelain

 

0,49 € / τεμ.



FOuNDAtiONS 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ COVeR 
MAKe-uP
adVanced foundation
covering effect 
30 ml 

Απλώνεται εύκολα. Παρέχει φυσικό 
αποτέλεσμα χωρίς να μοιάζει με «μάσκα».

19,20 €
64,00 € / 100 ml

FM | K003 
natural beige

FM | K002 
beige nude

FM | K008 
alabaster 

FM | K001 
iVory

τελ εία κ α λΥΨΗ! 
ΦΥςίκΗ εμΦανίςΗ!

Δοκιμάστε  
τα δείγματα.

Το συμπλεγμα 
αμινοξεων 
συμβάλλει στην ενυδάτωση 
του δέρματος χαρίζοντας 
απαλότητα.

Το συμπλεγμα 
βιΤαμινων c και e 
έχει αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες.

ΟΙ χΡΩΣτΙκέΣ ΟΥΣΙέΣ Μέ 
έΠΙκΑλΥψη ΣΙλΙκΟνηΣ 
εξασφαλίζουν σταθερό χρώμα.

ΠΡΟΣΩΠΟ
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tf5 iVory 

tf6 beige nude

tf7 natural beige

tf8 alabaster

0,49 € / τεμ.



CONCeALeRS

ο κ α λΥτερος Φίλος 
τΗς γΥναίκ ας!

FM | c01 
porcelain beige

FM | c02
medium beige

συνθεση που εχει 
εμπλουΤισΤει με 

καΤαπραϋνΤικα 
συσΤαΤικα και 

βιΤαμινη ε.

Το υδρολαΤ  
χαμομηλιου 

καταπραΰνει.

Το γλυκο 
αμυγδαλελαιο  

ενυδατώνει και λειαίνει.

CONCeALeR
ligHt concealer 
luminous effect 
2,2 g 

Καλύπτει τέλεια τους μαύρους κύκλους 
κάτω από τα μάτια και τις δυσχρωμίες. 
Καθιστά τις ρυτίδες λιγότερο ορατές.

15,70 €
713,63 € / 100 g

ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΜΨΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΣΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ 
ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ 
ΘΑΜΠΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ.

ΠΡΟΣΩΠΟ
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CoLLECTIon

ΠΡΟΣΩΠΟ
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ΣΕΙΡΑ CC

FM | cc06 
brigHt iVory

FM | cc04
genius nude

FM | cc05
smart beige

Το εκχυλισμα  
απο παπαγια 

αναζωογονεί και βελτιώνει 
τον τόνο του δέρματος.

Το εκχυλισμα απο 
μανγκο 

τρέφει και αναδομεί.

Το κερι μελισσασ  
εξασφαλίζει ενυδάτωση 

και ελαστικότητα.

οι ανοργανεσ 
ουσιεσ 

προσφέρουν στο δέρμα 
φυσική απόχρωση και 

λάμψη, καλύπτοντας τις 
ατέλειες.

Το κερι carnauba 
προστατεύει το δέρμα από 

την αφυδάτωση, λειαίνει και 
προσφέρει απαλότητα.

ΚΡΕΜΑ CC  
COLOuR & CARe 
cc cream colour & care 
30 ml 

Η ελαφριά και μη λιπαρή υφή της επιτρέπει 
στο δέρμα να αναπνέει.

16,90 €
56,33 € / 100 ml

ΠΟλλέΣ λέΙτΟΥΡΓΙέΣ 
Σέ ένΑ ΠΡΟΪΟν!

ΜέΣΑ Σέ ΜΟνΟ λΙΓΑ λέΠτΑ: 

1. τΡέφέΙ

2. ένΥΔΑτΩνέΙ 

3. ΠΡΟΣφέΡέΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡφΟ τΟνΟ 

4.  κΑλΥΠτέΙ τΙΣ ΑτέλέΙέΣ 

5.  κΑλΥΠτέΙ τΙΣ ΡΥτΙΔέΣ 

6.  χΑΡΙζέΙ έΜφΑνΙΣη ΓέΜΑτη 
φΡέΣκΑΔΑ κΑΙ ΥΓέΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΟ
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fm |tc3  brigHt iVoryfm |tc2  smart beigefm |tc1  genius nude

Δοκιμάστε τα δείγματα.

κρεμα, FoUnDATIon κ αί 
Προςταςία αΠο τον Ηλίο



FM | cc09
Wise green

FM | cc10
brilliant peacH

Το εκχυλισμα 
φυΤου αρνικα  
λειαίνει και χαρίζει 
ομοιόμορφη κάλυψη.

Το εκχυλισμα 
αγριου κασΤανου
ενισχύει τα αιμοφόρα 
αγγεία.

η βιΤαμινη PP  
καταπολεμά τις δυσχρωμίες.

Το εκχυλισμα 
αλγων 
εγγυάται θρέψη και 
αναζωογόνηση.

η βιΤαμινη ε 
έχει αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες.

Το εκχυλισμα 
γλυκοριζασ 

φωτίζει τον τόνο της 
επιδερμίδας.

Το εκχυλισμα 
λεμονιου 

τρέφει τέλεια.

Το κολλαγονο  
παρέχει ελαστικότητα.

Το εκχυλισμα 
ρυζιου  

εξασφαλίζει τέλεια 
ενυδάτωση.

η βιΤαμινη PP  
αποτρέπει τις δυσχρωμίες.

ΒΑΣΗ CC  
COLOuR & CARe 
cc primer colour & care 
15 ml 

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ εξουδετερώνει τις 
κοκκινίλες, διορθώνει τις ατέλειες, ενώ φωτίζει 
την επιδερμίδα.

11,50 €
76,66 € / 100 ml

ΒΑΣΗ CC   
COLOuR & CARe 
cc primer colour & care 
15 ml 

Η ΡΟΔΑΚΙΝΙ ΑΠΟΧΡΩΣΗ φωτίζει την 
επιδερμίδα και εξουδετερώνει τις ατέλειες.

11,50 €
76,66 € / 100 ml

κΑλΥΠτέΙ την έΡΥΘΡΟτητΑ 
κΑΙ τΙΣ ΑτέλέΙέΣ.

ΔηΜΙΟΥΡΓέΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡφΟ τΟνΟ 
Στην έΠΙΔέΡΜΙΔΑ, κΑλΥΠτέΙ τΙΣ 

ΔΥΣχΡΩΜΙέΣ κΑΙ τΙΣ ΡΥτΙΔέΣ.

ΣΕΙΡΑ CC

ΦροντίΔα κ αί  
Δίαρκεία ςτο μακίγίαΖ!

ΠΡΟΣΩΠΟ
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ΣΕΙΡΑ CC

λ α μΠερο Δερμ α…  
κ αί Πολ λ α ακομ α!

FM | cc08 
cleVer Honey

FM | cc07
sensible biscuit

Το εκχυλισμα 
σμεουρων  

λειαίνει και χαρίζει 
απαλότητα.

Το ελαιο απο 
φρουΤα Του 

παθουσ  
καταπραΰνει τους 

ερεθισμούς.

ο πρασινοσ 
αργιλοσ  

αποτρέπει τη  
δημιουργία ρυτίδων.

Τα φυλλα baobab 
σε σκονη 

τρέφουν το δέρμα και 
χαρίζουν απαλότητα.

ο λευκοσ αργιλοσ  
απορροφάει την 

υπερβολική έκκριση 
σμήγματος.

ΠΟΥΔΡΑ CC  
COLOuR & CARe 
cc poWder colour & care 
6,5 g 

Εγγυάται ένα ματ αποτέλεσμα με μεγάλη 
διάρκεια. Καλύπτει ιδανικά τις ατέλειες και 
χαρίζει στο δέρμα μεταξένια απαλότητα.

13,90 €
213,84 € / 100 g

ΠΟλλέΣ λέΙτΟΥΡΓΙέΣ: 

1. χΑΡΙζέΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡφΟ   
      τΟνΟ Στην έΠΙΔέΡΜΙΔΑ

2. ΠΡΟΣτΑτέΥέΙ

3. έΞΑΣφΑλΙζέΙ ένΑ ΑψΟΓΟ ΒλέΜΜΑ

Σέ13

ΠΡΟΣΩΠΟ
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FM | zt1
contour kit

ΠΑΛΕΤΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΕΣ
contour kit 
6,6 g 

Όταν χρησιμοποιείτε την παλέτα να 
θυμάστε τον εξής απλό κανόνα:
ο σκούρος τόνος προσδίδει βάθος, ενώ
ο φωτεινός δίνει έμφαση.

15,70 €
237,87 € / 100 g

ΔΩΣτέ έΜφΑΣη  
ΣτΑ ΔΥνΑτΑ ΣΑΣ ΣηΜέΙΑ!  

 ΔΙΟΡΘΩΣτέ τΟ ΣχηΜΑ 
τΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΑΣ κΑΙ 

κΑλΥψτέ τΙΣ ΑτέλέΙέΣ!

ΠΑΛΕΤΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΕΣ

ΠαίΖοντας με  
το Φως κ αί τίς ςκίες  
ConToUR InG ςε 3 αΠλ α ΒΗμ ατα

ΒηΜΑ 3: ΠΟΥΔΡΑ ΓΙΑ    
          λΑΜψη 

• τΟΞΟ φΡΥΔΙΟΥ

• κΟΡΥφη τΩν ζΥΓΩΜΑτΙκΩν

• κΟκκΑλΟ τηΣ ΜΥτηΣ

• ΠέΡΙΟχη κΑτΩ  
   ΑΠΟ τΑ ΜΑτΙΑ

• τΟΞΟ ΑνΩ χέΙλΟΥΣ

• κέντΡΟ τΟΥ ΜέτΩΠΟΥ

• κΡΟτΑφΟΙ 

• ΠηΓΟΥνΙ
 
τΟνΙζέΙ τΟ κέντΡΙκΟ ΜέΡΟΣ 
τΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. χΑΡΙζέΙ ΣτΟ 
ΔέΡΜΑ λΑΜψη, ΑντΑνΑκλΑέΙ 
τΟ φΩΣ κΑΙ κΑλΥΠτέΙ τΙΣ 
ΑτέλέΙέΣ.

ΒηΜΑ 1:  ΠΟΥΔΡΑ ΓΙΑ    
   κΟψΙΜΑτΑ

• κΑτΩ ΑΠΟ τΑ ζΥΓΩΜΑτΙκΑ

• ΓΡΑΜΜη τΟΥ ΣΑΓΟνΙΟΥ

• ΠτέΡΥΓΙΑ τηΣ ΜΥτηΣ
 
ΔηΜΙΟΥΡΓέΙ ΜΙΑ ΑΙΣΘηΣη 
ΣκΙΑΣηΣ κΑΙ τΟνΙζέΙ τΑ 
ζΥΓΩΜΑτΙκΑ.

ΒηΜΑ 2: ΜΠΡΟνζέ     
         ΠΟΥΔΡΑ 

• ΜΑΓΟΥλΑ

• ΜΥτη
 
ένΙΣχΥέΙ τΟ ΠέΡΙΓΡΑΜΜΑ 
τΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΠΡΟΣΔΙΔέΙ 
ΣτΟ ΔέΡΜΑ ΑΠΟχΡΩΣη ΑΠΟ 
φΥΣΙκΟ κΑΙ ΥΓΙέΣ ΜΑΥΡΙΣΜΑ.

1.

2.

3.

ΠΡΟΣΩΠΟ
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τελ είο αΠοτελ εςμ α 
ςτο μ ακίγίαΖ

FM | p005
fixing poWder

FM | p013
Harmony sand

FM | p014
perfect beige

ΠΟΥΔΡΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
mineral loose poWder 
10 g 

Αποτέλεσμα: 
ματ και βελούδινο δέρμα!

13,90 €
139,00 € / 100 g

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΟΥΔΡΑ  
ΣΕ ΣΚΟΝΗ
fixing poWder 
10 g 

Προσαρμόζεται τέλεια στην απόχρωση 
του foundation και του τόνου της 
επιδερμίδας.

11,50 €
115,00 € / 100 g

ΙΔΑνΙκΟ ΓΙΑ κΑΘηΜέΡΙνη χΡηΣη. 

ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ!

ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΥΨΗ…

ΠΟΥΔΡΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟ
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ΜΑΤ ΤΕΛΕΙΩΜΑ! ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΜΨΗ!

ΠΟΥΔΡΕΣ

FM | p001
desert rose

FM | p003 
opal

ΠΟΥΔΡΑ ΣΕ COMPACt
mineral poWder
mattifying effect 
9 g 

Τα ειδικά επιλεγμένα συστατικά που 
περιέχει δημιουργούν ένα ομοιόμορφο, 
ματ αποτέλεσμα.

14,70 €
163,33 € / 100 g

ΠΟΥΔΡΑ ΣΕ COMPACt 
mineral poWder 
illuminating effect 
9 g 

Τα μικροσωματίδια χρωστικών ουσιών 
φωτίζουν διακριτικά την επιδερμίδα και 
καλύπτουν ρυτίδες και ατέλειες.

14,70 €
163,33 € / 100 g

αναντίκ αταςτατο γία 
τίς μίκρες Βελτίωςείς 
τοΥ μ ακίγίαΖ κ ατα τΗ 
Δίαρκ εία τΗς Ημερας!

ΓΙΑ νΑ τΟ έχέτέ ΠΑντΑ 
Στην τΣΑντΑ ΣΑΣ!

ΠΡΟΣΩΠΟ
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οί ςΥμμα Χοί  
ςτο κ α λοκ αίρίνο 
μακίγίαΖ

BAKeD POWDeR
baked poWder 
sun-KisseD effect 
7 g 

Δοκιμάστε τις πολλαπλές εφαρμογές της 
Baked Powder για το σώμα: εφαρμόστε 
την στα ζυγωματικά και τονίστε το 
περίγραμμα του προσώπου και του 
σώματος για να πετύχετε το αποτέλεσμα 
του φυσικού μαυρίσματος. Εφαρμόστε την 
έπειτα στο λαιμό και στους ώμους, αλλά 
και ως σκιά ματιών σε χρυσή απόχρωση. 

15,70 €
224,28 € / 100 g

ΠΟΥΔΡΑ ΣΕ COMPACt 
mineral poWder 
bronZing effect 
10 g 

Δύο τέλεια συνδυασμένες αποχρώσεις 
χαρίζουν ζεστό τόνο και φυσική λάμψη 
στην επιδερμίδα.

14,70 €
147,00 € / 100 g

ΓΙΑ ΜΑΥΡΙΣΜένΟ ΔέΡΜΑ!

ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟ 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΜΑΥΡΙΣΜΑ.

ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ 
ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΜΨΗ.

ΠΟΥΔΡΕΣ

Εφαρμόστε την σε υγρή μορφή: 
– αν επιθυμείτε πιο βαθύ, έντονο χρώμα  
   και λάμψη.

FM | p002
amber

FM | p004
golden broWn

ΠΡΟΣΩΠΟ
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ΣΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΤ 
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ;

ΠΟΥΔΡΕΣ

ΠΟΥΔΡΑ BAMBOO 
bamboo poWder 
6,4 g 

Διαφανής, κατάλληλη για όλους τους 
τύπους δέρματος. Ιδανική για το τελείωμα 
του μακιγιάζ και για τις μικρές βελτιώσεις 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συνοδεύεται 
από πρακτικό σφουγγαράκι. 

11,50 €
179,68 € / 100 g

Η μεΘοΔος μ αττΟ έΞΥΠνΟ gadget 
ΠΟΥ ΘΑ έΡΩτέΥτέΙτέ.

Το εκχυλισμα 
αλγων 
με ενυδατικές ιδιότητες 
βελτιώνει την κατάσταση 
του δέρματος.

Το ελαιο 
βαμβακοσπορου  
τρέφει το δέρμα.

Το εκχυλισμα 
ινδοκαλαμου  
προσφέρει ματ αποτέλεσμα 
στο δέρμα, και χάρη στην 
περιεκτικότητά του σε πυριτία, 
μειώνει ορατά τις ρυτίδες και 
φωτίζει την επιδερμίδα.

η βιΤαμινη ε 
δρα αντιοξειδωτικά. 

FM | p020
bamboo poWder

ΠΡΟΣΩΠΟ
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FM | p016
golden JeWel

FM | p015
precious pink

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΡΟΣΕΡΟΥΣ 
ΤΥΠΟΥΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ: 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΧΕΙΜΩΝΑ.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟΥΣ 
ΤΟΝΟΥΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΤΥΠΟΥΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ: 
ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ. 

ΦΥςίκο  
αΠοτελ εςμ α

ΧΑΡΙΖΕΙ ΛΑΜΨΗ 
ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ!

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ

ΦανταςτίκΗ

ΠΡΟΣΩΠΟ
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ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ

FM | p009
gloW poWder pearls

ΠΟΥΔΡΑ ΜΕ 
ΛΑΜΠΕΡΕΣ ΠΕΡΛΕΣ 
gloW poWder pearls 
illuminating effect 
20 g 

Χαρίζει διακριτική λάμψη. Άψογο αποτέλεσμα 
στο καθημερινό και βραδινό μακιγιάζ.

17,97 €
89,85 € / 100 g

ΠΟΥΔΡΑ ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ  
3 ΣΕ 1
multicolour HigHligHter 
8 g 

Τονίζει τα ζυγωματικά, χαρίζει λάμψη  
και υγιή εμφάνιση στο δέρμα. 

10,80 €
135,00 € / 100 g

γία να κ α λΥΨετε  
τα ςΗμ αΔία τΗς 

κοΠωςΗς

ΟΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΠΕΡΛΕΣ 
ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ!

ΔίακρίτίκΗ

ΠΡΟΣΩΠΟ
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ΡΟΥΖ 

εΠίκ εντρωΘείτε  
ςτα ΖΥγωμ ατίκ α

ΜΑΤ… ΙΡΙΔΙΖΟΝ…

ΡΟΥΖ ΣΕ COMPACt 
mineral blusH 
8 g 

Προσδίδει γοητεία και παιχνιδιάρικη 
φρεσκάδα στο πρόσωπό σας.

9,50 €
118,75 € / 100 g

BAKeD BLuSH
baked blusH 
1,4 g 

Ένας απλός τρόπος για να κάνετε το 
πρόσωπό σας να φαίνεται λαμπερό και 
ξεκούραστο.

11,30 €
807,14 € / 100 g

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ 
ΛΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑ.

FM | r005
golden toffee

FM | r004
blooming rose

FM | r002
coral

FM | r001
sun toucH

FM | r003
delicious papaya

ΠΡΟΣΩΠΟ
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FM | uM1
make up setting spray

Το ανθονερο 
αμαμελιδασ  
ρυθμίζει την έκκριση του 
σμήγματος και μειώνει τη 
γυαλάδα του δέρματος.

η βιΤαμινη ε 
μειώνει τις βλαβερές 
επιδράσεις της ηλιακής 
ακτινοβολίας.

Το γαλακΤικο 
ναΤριο  
ενυδατώνει τέλεια  
την επιδερμίδα.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΠΡΕΪ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
make up setting spray 
100 ml 

Δημιουργεί μια αόρατη στρώση που 
προστατεύει το μακιγιάζ. Δεν προκαλεί 
αποτέλεσμα που να κολλάει ή να τραβάει 
το δέρμα.  

9,50 € 
95,00 € / 100 ml

3 ΣΕ 1 

κΑτΑ τη ΔΙΑΡκέΙΑ τηΣ 
ηΜέΡΑΣ, ΘΑ ΑνΑζΩΟΓΟνηΣέΙ 
τΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ, 
χΑΡΙζΟντΑΣ τΟΥ λΑΜψη!

Σέ ΜΟΡφη ΣΠΡέΪ, Μέ έλΑφΡΙΑ 
ΣΥνΘέΣη ΠΟΥ ένΥΔΑτΩνέΙ!

νίωςτε  
αΥτοΠεΠοίΘΗςΗ  

γία εςας…  
κ αί το μ ακίγίαΖ ςας!

ΠΡΟΣΩΠΟ
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FACE

εΠίκ εντρωΘείτε ςτα  
ματία



606001
eyesHadoW palette

ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ 

μ αγίκο Βλ εμμ α!

NeW!

NEW! ΠΑΛΕΤΑ ΜΕ 
ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ 
eyesHadoW palette 
7,5 g 

Τονίζει τα μάτια, προσδίδει λάμψη και 
εκφραστικότητα στο βλέμμα.

26,50 €
353,33 € / 100 g

ΠλΟΥΣΙΟ ΑΠΟτέλέΣΜΑ! 

1. ΜΑτ

2. ΒέλΟΥΔΙνΟ

3. λΑΜΠέΡΟ

τέλέΙΑ κΑλΥψη

Μέ την ΠΡΩτη κΙΟλΑΣ 
έφΑΡΜΟΓη.

Μέ κΡέΜΩΔη Υφη ΠΟΥ 
ΔΙέΥκΟλΥνέΙ την ΑκΡΙΒη 
έφΑΡΜΟΓη τηΣ ΣκΙΑΣ ΜΑτΙΩν.

1 ΠΑΛΕΤΑ, 9 ΧΡΩΜΑΤΑ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ.

ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ 
ΤΕΛΕΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΙ 
ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ.

ΑνΑκΑλΥψτέ την 
κΑλλΙτέχνΙκη ΣΑΣ ΠλέΥΡΑ
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Ιδανική 
για όλα τα είδη σκιών.

ΒΑΣΗ 

αΠομονωςτε  
τα Χρωμ ατα, 
Παρατείνετε  
τΗ Δίαρκ εία
ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ 
eyesHadoW base 
4 g 

Η άχρωμη σκιά χαρίζει ομοιόμορφο τόνο στο 
δέρμα, καλύπτοντας τις ατέλειες. Διευκολύνει 
την εφαρμογή των σκιών.

7,90 €
197,50 € / 100 g

ΕΝΤΟΝΑ,  
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.

ΔΙΠΛΕΣ ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ
duo eyesHadoWs 
3 g 

Ένας άψογος συνδυασμός δύο αποχρώσεων που σας 
επιτρέπει να δημιουργήσετε το τέλειο μακιγιάζ.

8,20 €
273,33 € / 100 g

FM | cb01
eyesHadoW base

ΠΑΡΑτέΙνέΙ τη ΔΙΑΡκέΙΑ  
τΟΥ ΜΑκΙΓΙΑζ τΩν ΜΑτΙΩν.

ΜΑτΙΑ
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ΔΙΠλΟΣ ΣΥνΔΥΑΣΜΟΣ  
ΠέΡλέ & ΜΑτ

ΔΙΠλΟΣ ΣΥνΔΥΑΣΜΟΣ 
ΣΑτέν & ηΜΙ-ΜΑτ

ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ

FM | sK6
blur burgundy

ΚΟΜΨΟΣ ΚΑΙ ΚΟΛΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ, ΙΔΑΝΙΚΟΣ 
ΓΙΑ SMOKy eyeS. 

FM | sK7
sandy emerald

FM | sK5
inky nigHt

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΕΛΕΙΑ 
ΤΗ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ. 

FM | sK8
Volcanic broWn

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ, 
ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟ 
– Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΑΠΑΛΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ.

ΖΕΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  
ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ, 
ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ.

μακίγίαΖ ΠοΥ 
ακολοΥΘεί τίς ταςείς 
τΗς μοΔας γία το 2016

ΜΑτΙΑ
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ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ

ΜΕ ΑΠΑΛΗ  
ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑ  
ΛΑΜΨΗ.

ΤΡΙΠΛΕΣ ΣΚΙΕΣ 
ΜΑΤΙΩΝ
mineral eyesHadoWs 
6 g 

Το τέλειο μακιγιάζ ματιών για την ημέρα 
και το βράδυ.

11,50 € 
115,00 € / 100 g

τρί Χ ρωμΗ  
α ρμονί α ςκ ίων

FM | sK1
cHocolate mousse

FM | sK4
fall green

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ; ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ. 
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟΥΣ 
ΤΥΠΟΥΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ.

FM | sK3
HeatHer intense

FM | sK2
silVer dust

ΤΕΛΕΙΟ ΣΕΤ ΓΙΑ ΒΡΑΔΙΝΟ 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΩΝ SMOKy eyeS.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΥΝ.

ΜΑτΙΑ
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΚΙΕΣ 
metallic eyesHadoW 
2,6 g 

Με όμορφη μεταλλική εμφάνιση  
και κρεμώδη υφή. 

8,20 €
315,38 € / 100 g

ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ

κ αςμίρενίες VS. 
μετα λ λίκ ες

ΣΑΝ ΑΠΑΛΟ ΚΑΣΜΙΡΕΝΙΟ ΧΑΔΙ.

ΚΑΣΜΙΡΕΝΙΕΣ ΣΚΙΕΣ 
casHmere eyesHadoW 
2,5 g 

Κρεμώδης υφή που διευκολύνει την 
ακριβή εφαρμογή της σκιάς. 

4,50 €
180,00 € / 100 g

FM | c025
pure WHite

FM | c039
cosmic broWn

FM | c026
butterfly blue

FM | c036
pink cloud

FM | c024
salmon pink

FM | c035
golden dust

FM | c027
ebony black

FM | c019
Wenge Wood

FM | c028
grey stone

FM | c038
Violet star

FM | c022
desert sand

FM | c037
green galaxy

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ.

ΜΑτΙΑ
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FM |M05
dark blue

FM | M07
icy ametHyst

FM | M06
malacHite green 

FM | M04
frozen grey

FM | M02
deep maroon

FM | M01
decadence black 

FM | M03
strong grapHite

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ.

ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  
ΞΥΣΤΡΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ. 

ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΕΛΕΙΑ 
ΠΑΧΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ!

ΜΕ ΛΑΜΠΕΡΑ 
ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ! 

ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ. 

ΕΚΘΑΜΒΩΤΙΚΟ 
ΒΛΕΜΜΑ.

ΜΕ ΞΥΣΤΡΑ 
ΣΤΗ ΒΑΣΗ.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ!

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΛΥΒΙ 
ΜΑΤΙΩΝ
automatic eye pencil
long-lasting effect 
0,31 g 

Ιδανικό για καθημερινό και βραδινό 
μακιγιάζ! 

6,20 €
2.000 € / 100 g

ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

…οΠως ςας αρεςοΥν!

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ!

ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΟ ΜΟΛΥΒΙ 
ΜΑΤΙΩΝ
diamond eye pencil 
0,34 g 

Προσφέρει βαθύ χρώμα. 

8,20 €
2.411,76 € / 100 g

ΕΝΤΟΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ!

FM | Kr11
crystal black

FM | Kr13
lucid pink

FM | Kr12
astral blue

ΜΑτΙΑ
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eyeLiNeR

το μΥςτΗρίο τοΥ 
γοΗτεΥτίκοΥ Βλεμματος

NeW!

NEW! eyeLiNeR
bottled eyeliner 
5 ml 

Αποτέλεσμα που διαρκεί, χωρίς να 
χρειάζεται ανανέωση κατά τη διάρκεια της 
ημέρας!

10,50 €
210,00 € / 100 ml

607001
DEEp BlACk

ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, 
ΑΚΡΙΒΕΣ,
ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ.

ΕΝΤΟΝΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ
ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΑΤΙΩΝ.

ΑντΙΣτέκέτΑΙ: 

1. Στη ΒΡΟχη

2. ΣτΑ ΔΑκΡΥΑ

3. ΣτΟν ΙΔΡΩτΑ

4.  ΣτΟ νέΡΟ

5. ΣτΙΣ ΥψηλέΣ ΘέΡΜΟκΡΑΣΙέΣ

ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ!
ΑΣφΑλέΣ ΓΙΑ τΑ ΜΑτΙΑ.
ΠΡΟΪΟν έΓκέκΡΙΜένΟ ΑΠΟ 
ΟφΘΑλΜΙΑτΡΟΥΣ.

ΜΑτΙΑ
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eyeLiNeR

LiQuiD eyeLiNeR
liquid eyeliner 
1,1 ml 

Για να πετύχετε 
ένα γρήγορο και κλασικό μακιγιάζ ματιών.

10,50 €
954,54 € / 100 ml

Η γοΗτεία μίας 
κ α λοςΧΗμ ατίςμενΗς
ακρΗς!

FM | eL04
classic broWn 

FM | eL01
carbon black

FM | eL03
naVy blue

ΑΨΟΓΗ ΚΑΙ 
ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

ΜΑτΙΑ
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Αποθηκεύστε  
τον μαρκαδόρο  

σε οριζόντια θέση!

Εφαρμόστε  
τον μαρκαδόρο  

σε καθαρό,  
μη λιπαρό δέρμα. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΞΥΣΤΡΑ!

ΑΚΡΙΒΕΣ

ΜΟΛΥΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ

FM | Kr10
bistre

FM | Kr09
auburn

FM | Kr08
nut broWn

FM | Kr14
dark bronze

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΛΥΒΙ 
ΦΡΥΔΙΩΝ
automatic broW pencil 
0,31 g 

Τονίζει το σχήμα των φρυδιών και  
τα κάνει να φαίνονται πιο πυκνά.

6,30 €
2.032,25 € / / 100 g

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ 
ΦΡΥΔΙΩΝ
tattoo broW tint
3 ml 

Τέλειο και φυσικό χρώμα  
χωρίς μουτζούρες.

11,40 €
380,00 € / 100 ml

ςΥμΠλΗρωνεί  
τελ εία το μ ακίγίαΖ 

των μ ατίων

ΣΥΜΒΟΥλη! 

ΑΠΟφΥΓέτέ νΑ ΓέΜΙζέτέ 
Ολη την ΠέΡΙΟχη 

τΟΥ φΡΥΔΙΟΥ Μέ τΟν 
ΜΑΡκΑΔΟΡΟ. ΣχέΔΙΑΣτέ 

λέΠτέΣ ΓΡΑΜΜέΣ ΑΠΟ 
την ΑΡχη ΜέχΡΙ την 

ΑκΡη τΟΥ φΡΥΔΙΟΥ 
έΠΙτΥΓχΑνΟντΑΣ ένΑ 
φΥΣΙκΟ ΑΠΟτέλέΣΜΑ.

ΜΑτΙΑ
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κ α λοςΧΗμ ατίςμενα 
κ αί ΠερίΠοίΗμενα 
ΦρΥΔία!

FM | zb1
eyebroW set

ΣΕΤ ΦΡΥΔΙΩΝ
eyebroW set 
5,2 g 

Η πρακτική κασετίνα περιέχει κερί που 
δίνει τέλειο σχήμα στα φρύδια, δύο ματ 
πούδρες που δημιουργούν εντυπωσιακό 
αποτέλεσμα και μία σκιά που φωτίζει το 
κόκκαλο των φρυδιών. 

11,50 €
221,15 € / 100 g

τέλέΙΟ ΣχηΜΑ κΑΙ 
ΟΜΟΡφΟ χΡΩΜΑ

bHma 3:  
ΣκΙΑ 

τΟνΙΣτέ τΟ ΣηΜέΙΟ 
κΑτΩ ΑΠΟ τΑ κΟκκΑλΑ 
τΩν φΡΥΔΙΩν Μέ την 
ΠΙΟ ΑΠΑλη ΑΠΟχΡΩΣη.

bHma 1:  
kέΡΙ

χΡηΣΙΜΟΠΟΙηΣτέ  
τΟ ΒΟΥΡτΣΑκΙ ΓΙΑ  
νΑ έφΑΡΜΟΣέτέ  
τΟ κέΡΙ φΡΥΔΙΩν.

bHma 2:  
ΜΑτ ΠΟΥΔΡέΣ

έφΑΡΜΟΣτέ την 
ΑΠΟχΡΩΣη ΠΟΥ 
έΠΙΘΥΜέΙτέ ΑΠΟ  
τΙΣ ΜΑτ ΠΟΥΔΡέΣ  
ΓΙΑ νΑ ΓέΜΙΣέτέ  
την ΠέΡΙΟχη τΩν 
φΡΥΔΙΩν κΑΙ  
νΑ ΔΩΣέτέ  
τΟ ΣχηΜΑ ΠΟΥ 
έΠΙΘΥΜέΙτέ.

1.

2.

3.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ StyLiNG
ΜΑτΙΑ
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Η βΑΣΗ 
ΔηΜΙΟΥΡΓέΙ Στη ΣτΙΓΜη  
ΜΑκΡΙέΣ κΑΙ ΠΥκνέΣ ΒλέφΑΡΙΔέΣ, 
χΑΡΙζΟντΑΣ τΟΥΣ ΑΠΙΣτέΥτΟ ΟΓκΟ.

ΤΟ δΙΑφΑΝΕΣ geL 
ΔΙΑΜΟΡφΩνέΙ τέλέΙΑ 

τΙΣ ΑτΙΘΑΣέΣ ΒλέφΑΡΙΔέΣ.

FM | z004
broW & lasH creator

ΤΕΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ 
ΦΡΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ 
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΓΙΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟ 
ΣΤΙΣ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ

ΒΑΣΗ

ΒΑΣΗ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ  
& GeL ΦΡΥΔΙΩΝ 
broW & lasH creator
14 ml 

Δημιουργήστε ένα γοητευτικό βλέμμα  
και ένα τέλειο μακιγιάζ ματιών.

10,80 €
77,14 € / 100 ml

αναντίκ αταςτατο ΔίΔΥμο!

η κρεαΤινη  
ισιώνει και τρέφει  

τα φρύδια.

η βιΤαμινη ε  
χαρίζει ελαστικότητα στις 
βλεφαρίδες και αποτρέπει την 
απώλειά τους.

η προβιΤαμινη β5  
αναζωογονεί.

οι πρωΤεΐνεσ 
βρωμησ  
τρέφουν τις 
βλεφαρίδες.

έφΑΡΜΟΣτέ τη ΒΑΣη Σέ κΑΘΑΡέΣ 
ΒλέφΑΡΙΔέΣ, ΠέΡΙΜένέτέ 
νΑ ΣτέΓνΩΣΟΥν κΑΙ έΠέΙτΑ 
ΠέΡΑΣτέ τη ΜΑΣκΑΡΑ. 

χΡηΣΙΜΟΠΟΙηΣτέ τΟ ΔΙΑφΑνέΣ 
gel ΓΙΑ νΑ χτένΙΣέτέ τΑ 

φΡΥΔΙΑ ΣΑΣ κΑΙ νΑ τΟΥΣ 
ΔΩΣέτέ τέλέΙΟ ΣχηΜΑ.

ΜΑτΙΑ
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Πίο μ ακρίες κ αί 
ΠΥκ νες Βλ εΦαρίΔες

FM | Ls1
lasH specialist serum

SeRuM ΓΙΑ 
ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ
lasH specialist serum 
4 ml 

Οι βλεφαρίδες που τρέφονται, 
ενδυναμώνονται και αναζωογονούνται, 
αποκτώντας υγιή εμφάνιση και όμορφη 
λάμψη.

17,45 €
436,25 €  / 100 ml

ΔηΜΙΟΥΡΓΟΥν ένΑ 
ΓΟητέΥτΙκΟ ΒλέΜΜΑ.

ΤΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ 
ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥΣ. 

SeRuM ΓΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ!
κΑτΑλληλη ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ φΟΡΟΥν 
φΑκΟΥΣ έΠΑφηΣ. ΠΡΟΪΟν έΓκέκΡΙΜένΟ 
ΑΠΟ ΟφΘΑλΜΙΑτΡΟΥΣ.  

ΑΠΛΗ ΕφΑΡΜΟΓΗ: 
έφΑΡΜΟΣτέ κΑτΑ ΜηκΟΣ τΟΥ  
ΠΑνΩ κΑΙ κΑτΩ ΒλέφΑΡΟΥ.

διαπίστωσαν βελτίωση 

στην κατάσταση των 

βλεφαρίδων τους 

μετά από 4 εβδομάδες χρήσης*

90%
των γυναικών 

*Πρόκειται για έρευνα που διεξήχθη από ένα ανεξάρτητο εργαστήριο  
σε μια ομάδα από 29 γυναίκες ηλικίας 29-53 ετών.

η κρεαΤινη
προστατεύει την τρίχα από 
τη φθορά και το σπάσιμο, 
βελτιώνοντας την ελαστικότητά της.

Το bιοΤινυλ-tριπεπΤιδιο-1
ενεργοποιεί την ανάπτυξη των 
βλεφαρίδων και αποτρέπει  
την απώλειά τους, ενδυναμώνοντάς τις. 

η αργινινη 
διευκολύνει τη διείσδυση των 
ενεργών συστατικών στην τρίχα.

ΜΑτΙΑ
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κ αντε τΗν αγαΠΗμενΗ ςας 
μ αςκ αρα… 

…αΔίαΒροΧΗ!

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ tOP COAt 
ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ
Waterproof lasH top coat 
8 ml 

Αποτρέπει τη δημιουργία κόμπων και τις 
μουτζούρες. Προστατεύει τις βλεφαρίδες 
από την υγρασία και το νερό.

10,80 €
135,00 €  / 100 ml

ΤΟ GeL ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ 
ΑΟΡΑΤΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ 
ΚΑΘΕ ΜΑΣΚΑΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΚΑΡΑ

FM | wM1
Waterproof lasH top coat

έφΑΡΜΟΣτέ τΟ ΜέτΑ τη χΡηΣη 
ΜΑΣκΑΡΑΣ, Σέ ΣτέΓνέΣ ΒλέφΑΡΙΔέΣ, 
κΑΙ κΑλΥψτέ τΙΣ ΑΠΟ τΙΣ ΡΙζέΣ ΩΣ  
τΙΣ ΑκΡέΣ.

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ!

ΒΡΟχη ΣΑΟΥνΑ ΠΙΣΙνΑΓΥΜνΑΣτηΡΙΟΠΑΡΑλΙΑ

ΜΑτΙΑ
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ΔΗ μίοΥργΗςτε τίς 
Βλ εΦα ρίΔες ΠοΥ Θελ ετε!

ΜΑΣΚΑΡΑ 3 SteP 
3 step mascara 
8 ml 

Το αισθησιακό μαύρο χρώμα τονίζει  
το βλέμμα προσδίδοντας μια ξεχωριστή 
λάμψη στο μακιγιάζ.

10,80 €
135,00 €  / 100 ml

ΜΑΣΚΑΡΑ ΓΙΑ ΟΓΚΟ 

Volume designer mascara 
11 ml 

Δίνει ένα ομοιόμορφο, βαθύ χρώμα.  

Δεν απλώνεται και δεν αλλοιώνεται. 

10,80 €
98,18 € / 100 ml

Ο ΟΓΚΟΣ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΤΕ! ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ 
ΜΗΚΟΣ, ΟΓΚΟ, 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 

ΜΑΣΚΑΡΑ

FM | z008
royal blue

FM
 | 
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FM | z005
dark broWn

FM | z003
midnigHt black

τΟ ΠΥκνΟ ΒΟΥΡτΣΑκΙ 
κΑλΥΠτέΙ ΑΠΟλΥτΑ τΙΣ 
ΒλέφΑΡΙΔέΣ κΑΙ τΙΣ κΑνέΙ 
νΑ φΑΙνΟντΑΙ ΠΙΟ ΠΥκνέΣ. 

ΒΟΥΡτΣΑκΙ Μέ 
ΠΡΩτΟΠΟΡΙΑκΟ 
ΣχηΜΑ ΠΟΥ 
έΠΙτΡέΠέΙ την 
έφΑΡΜΟΓη 
ΑΠΟ τη ΡΙζΑ 
ΩΣ τΙΣ ΑκΡέΣ.

13
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ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ ΜΕ 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ 
ΟΓΚΟ, ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ 
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ!

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΝΤΟΝΕΣ 
ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ!

ΜΑΣΚΑΡΑ 
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ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΜΑΣΚΑΡΑ 
pHenomenal mascara 
10 ml 

Οι θρεπτικές ιδιότητες που διαθέτει 
η μάσκαρα είναι αποτέλεσμα των 
προσεκτικά επιλεγμένων ενεργών ουσιών 
που περιέχει.

11,50 €
115,00 € / 100 ml

eXPeRt ΜΑΣΚΑΡΑ 
ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ
lasH expert mascara  
11 ml 

Ομοιόμορφη κάλυψη στις βλεφαρίδες, 
χωρίς να τις κολλάει ή να τις βαραίνει!

10,80 €
98,18 € / 100 ml

ΜΑΣΚΑΡΑ ΓΙΑ 
ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ
neW dimension lasH mascara 
7 ml 

Η μάσκαρα περιέχει ειδικά επιλεγμένα 
πολυμερή που παρατείνουν τη διάρκειά 
της.

10,60 €
151,42 € / 100 ml

ονείρεμενο αΠοτελ εςμ α

ΤΕΛ
ΕΙΟ

 Μ
Α

ΚΙΓΙΑ
Ζ Α

ΚΟ
Μ

Α
 ΚΑ

Ι ΓΙΑ
 12 Ω

ΡΕΣ!

τΟ έλΑΣτΙκΟ ΜΙνΙ ΒΟΥΡτΣΑκΙ  
τΟνΙζέΙ ΑκΟΜΑ κΑΙ τΙΣ ΠΙΟ  
κΟντέΣ κΑΙ έΥΑΙΣΘητέΣ  
ΒλέφΑΡΙΔέΣ.

τΟ κλΑΣΙκΟ ΒΟΥΡτΣΑκΙ ΞέχΩΡΙζέΙ 
τέλέΙΑ τΙΣ ΒλέφΑΡΙΔέΣ κΑΙ ΑΠΟτΡέΠέΙ 
τη ΔηΜΙΟΥΡΓΙΑ κΟΜΠΩν. 

τΟ έλΑΣτΟΜέΡέΣ ΒΟΥΡτΣΑκΙ 
ΔΙνέΙ τέλέΙΟ ΣχηΜΑ κΑΙ ΣηκΩνέΙ τΙΣ 
ΒλέφΑΡΙΔέΣ.

ΞέχΩΡΙζέΙ 
τέλέΙΑ τΙΣ 
ΒλέφΑΡΙΔέΣ.

Το πρ
οϊόν είνα

ι εγκεκρ
ιμένο α

πό οφ
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λμία
τρ

ους. 
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EYES
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ΠερίΠοίΗΘείτε  
τΗν ομορΦί α 
των Χείλίων ςας



ο μαρκαδοροσ  
γεμίζει τα χείλη με χρώμα.

Να φυλάσσεται πάντα 
σε οριζόντια θέση!

Εφαρμόστε τον 
μαρκαδόρο 

κάθε φορά σε 
καθαρά χείλη!

Χρωμ α ΠοΥ Δίαρκ εί κ αί 
λ α μΨΗ ΠοΥ Προκ α λ εί!

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΕΙΛΙΩΝ

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ  
ΚΑΙ BALM ΧΕΙΛΙΩΝ
glam lip tint & balm 
4,4 g 

Ένας αρμονικός συνδυασμός από 
ζουμερό χρώμα που διαρκεί μαζί με 
σαγηνευτική λάμψη. 

13,90 €
315,90 € / 100 g

1. Χρωμ ατίςτε τα 
Χ είλΗ ςας με τον 
μ αρκ αΔορο.
ΣχέΔΙΑΣτέ τΟ ΠέΡΙΓΡΑΜΜΑ Μέ  
τΟν ΜΑΡκΑΔΟΡΟ κΑΙ ΜέτΑ ΓέΜΙΣτέ 
τΑ χέΙλη ΣΑΣ Μέ χΡΩΜΑ. η έλΑφΡΙΑ 
ΣΥνΘέΣη, ΒΑΣΙΣΜένη Σέ νέΡΟ,  
ΘΑ ΔΙέΥκΟλΥνέΙ ΑκΟΜΑ ΠέΡΙΣΣΟτέΡΟ  
την έφΑΡΜΟΓη.

3. αΠολ αΥςτε  
ενα μ ακίγίαΖ  
με Δίαρκ εία.
τΟΣΟ Ο ΜΑΡκΑΔΟΡΟΣ ΟΣΟ κΑΙ τΟ balm 
ΜΠΟΡΟΥν νΑ χΡηΣΙΜΟΠΟΙηΘΟΥν 
ΞέχΩΡΙΣτΑ.

2. εΦαρμοςτε το 
BALM γία λ α μΨΗ.
τΟ balm τΡέφέΙ τΑ χέΙλη χΑΡη Στην 
ΠλΟΥΣΙΑ ΣΥνΘέΣη τΟΥ Σέ ένέΡΓΑ 
ΣΥΣτΑτΙκΑ ΟΠΩΣ τΟ έλΑΙΟ κΑΡΥΔΑΣ,  
η ΠΑνΘένΟλη κΑΙ η ΒΙτΑΜΙνη έ.

FM | Li27
stylisH pink

FM | Li25
elegant red 

FM | Li26
fancy coral

Το balm  
προσθέτει λάμψη.

1.

2.

χέΙλη
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PeeLiNG ΚΑΙ ΚΡΑΓΙΟΝ

ΘρεΠτίκο ΔίΔΥμο!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ  
ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΣΑΣ!

PeeLiNG ΧΕΙΛΙΩΝ  
ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ  
sugar lip scrub 
1,9 g 

Με δελεαστικό άρωμα μάνγκο. 

11,50 €
605,26 € / 100 g

ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ!

ΚΡΑΓΙΟΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ 
ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ
icy lipstick 
3,5 g 

Το διαφανές κραγιόν αναδεικνύει  
το φυσικό χρώμα των χειλιών.

8,60 € 
245,71 € / 100 g

ΠΡΟΣφέΡΟντΑΣ ΑΠΑλΟ 
ΜΑΣΑζ, ΑΠΟΜΑκΡΥνέΙ 
τΑ νέκΡΑ κΥττΑΡΑ, 
χΑΡΙζΟντΑΣ ΑΠΑλΑ κΑΙ 
λέΙΑ χέΙλη. η τΑκτΙκη 
χΡηΣη τΟΥ ΠΡΟΣφέΡέΙ 
ΣΩΣτη ΠέΡΙΠΟΙηΣη 
κΑΙ ΑΙΣΘηΣΙΑκη 
έΜφΑνΙΣη ΣτΑ χέΙλη.  

Μέ ΑΥτην την ΠέΡΙΠΟΙηΣη 
έΞΑΣφΑλΙζέτέ τέλέΙΟ 
ΑΠΟτέλέΣΜΑ ΓΙΑ κΑΘέ 
κΡΑΓΙΟν, lip gloss Ή 
ΜΑΡκΑΔΟΡΟ ΠΟΥ ΘΑ 
χΡηΣΙΜΟΠΟΙηΣέτέ.

FM | Li14
sugar lip scrub

FM | Li21
icy lipstick

χαρίζουν υγιή εμφάνιση  
στα χείλη σας.

Το ηλιελαιο

Το ελαιο jojoba

Το εκχυλισμα 
δενδρολιβανου

χέΙλη
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ΚΡΑΓΙΟΝ

Δέν ΜΟΥτζΟΥΡΩνέΙ, 
ΑντέχέΙ ΣτΟ χΡΟνΟ. 

Δέν ΞηΡΑΙνέΙ τΑ 
χέΙλη, ΔηΜΙΟΥΡΓέΙ 

λέΙΑ κΑΙ ΑΠΑλη Υφη.  

μ ατ ΧείλΗ ΠοΥ κοΒοΥν  
τΗν αναςα

ΕΡΩΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ!

ΚΡΑΓΙΟΝ ΜΑΤ
matte lip colour 
5 ml 

Κραγιόν με πλήρη κάλυψη, παρέχει ματ 
αποτέλεσμα και υπέροχο βαθύ χρώμα.

12,40 € 
248,00 € / 100 ml

FM | Mp03
red rose

FM | Mp01
coral Hibiscus

FM | Mp02
pink orcHid

ΔΙΑΡΚΕΙ ΜΕΧΡΙ 
ΚΑΙ 8 ΩΡΕΣ.

Το κερι μελισσασ 
χαρίζει απαλότητα. 

Το ελαιο inca inchi
ενυδατώνει και είναι πλούσιο 
σε βιταμίνες Α και Ε.

χέΙλη
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ΔΕΛΕΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ! ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΛΑΜΨΗ! ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ!

LiP GLOSS 
lip gloss 
9 ml 

Προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά  
που τονίζουν τα χείλη.

9,20 €
102,22 € / 100 ml

LiP GLOSS
lip gloss 
PlumP liP effect  
9 ml 

Περιέχει μια τονωτική ουσία που 
ενεργοποιεί  την κυκλοφορία του αίματος, 
κάνοντας τα χείλη να φαίνονται πιο 
πλούσια!

9,20 €
102,22 € / 100 ml

LiP GLOSS
lip gloss 
Wet liP effect 
9 ml 

Το απαλό χρώμα και οι ιριδίζουσες 
χρωστικές ουσίες προσδίδουν λάμψη  
στα χείλη σας.

9,20 €
102,22 € / 100 ml

εντΥΠωςίακο 
αΠοτελ εςμ α

LiP GLOSS

FM | Lip4
plum gold

FM | Lip1
spicy nude

FM | Lip3
subtle rose

FM | Lip2
innocent pink

FM | Lip5  
cHilly broWn

χέΙλη
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FM | Kr8
candy pink

οι βιΤαμινεσ  
c και e
ενυδατώνουν  
και τρέφουν.

Το κερι 
canDelilla 
κάνει τα χείλη λεία  
και απαλά.

FM | Kr6
peacHy rose 

FM | Kr7
sHiny nude

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ  
ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ  

ΜΑΚΙΓΙΑΖ!

LiP GLOSS

LiP GLOSS ΣΕ ΚΡΑΓΙΟΝ 
glossy lipstick
4 g 

Με μικροσωματίδια που αντανακλούν 
το φως δίνοντας στα χείλη αισθησιακή 
εμφάνιση!

8,60 €
215,00 € / 100 g

αΠα λο Χρωμ α κ αί 
εντονΗ λ α μΨΗ

χέΙλη
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Επιλέξτε εύκολα! 
Χρησιμοποιήστε το 
δειγματολόγιο κραγιόν. 

ΚΡΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΙΑ ΧΕΙΛΙΩΝ 

αΠολΥτΗ κομΨοτΗτα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ 
ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ.

ΚΡΑΓΙΟΝ
extra ricH lipstick 
4 g 

Χαρίζει στα χείλη αισθησιακό χρώμα  
και απαλή λάμψη.

11,60 €
290,00 € / 100 g

ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ 
ΤΕΛΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΚΡΑΓΙΟΝ!

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΛΥΒΙ 
ΧΕΙΛΙΩΝ
automatic lipliner 
0,31 g 

Σχεδιάζει το περίγραμμα των χειλιών  
με απίστευτη ακρίβεια, αναδεικνύοντας 
τη φυσική τους ομορφιά.

6,70 €
2.161,29 €  / 100 g

ΑδΙΑβΡΟΧΟ!
FM | Kr5
sWeet latte

FM | Mh5
sWeet latte

FM | g109

FM | Kr2
pale fucHsia

FM | Mh2
pale fucHsia

FM | Kr1
Hot red

FM | Mh1
Hot red

FM | Kr3
australian sand

FM | Mh3
australian sand

FM | Kr4
sunrise pink

FM | Mh4
sunrise pink

χέΙλη
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3 ΒΗμ ατα 
γία  
τελεία ΧείλΗ

1. Προετοίμ αςία
ΑΠΟΜΑκΡΥνέτέ τΑ νέκΡΑ κΥττΑΡΑ  
Μέ τΟ peeling χέΙλΙΩν Μέ ζΑχΑΡη 
(Σέλ. 40). ΓΙΑ νΑ ΠΑΡΑτέΙνέτέ τη 
ΔΙΑΡκέΙΑ τΟΥ κΡΑΓΙΟν, ΠΡΙν την 
έφΑΡΜΟΓη, έφΑΡΜΟΣτέ ΑΠΑλΑ ΣτΑ 
χέΙλη ΣΑΣ τη ΔΙΑφΑνη ΠΟΥΔΡΑ Σέ 
ΣκΟνη (Σέλ. 14).

3. γεμίςμ α
ΓέΜΙΣτέ ΑΠΑλΑ τΑ χέΙλη Μέ  
τΟ κΡΑΓΙΟν χΡηΣΙΜΟΠΟΙΩντΑΣ  
τΟ ΠΙνέλΟ χέΙλΙΩν (Σέλ. 59).

2. Περίγρα μμ α
ΣχέΔΙΑΣτέ τΟ ΠέΡΙΓΡΑΜΜΑ τΩν 
χέΙλΙΩν Μέ ένΑ ΑΥτΟΜΑτΟ ΜΟλΥΒΙ 
χέΙλΙΩν Στην ΙΔΙΑ ΑΠΟχΡΩΣη Μέ τΟ 
κΡΑΓΙΟν ΠΟΥ έχέτέ έΠΙλέΞέΙ. Μέ ΑΥτΟν 
τΟν τΡΟΠΟ ΔΙΟΡΘΩνέτέ τΑΥτΟχΡΟνΑ 
τΟ ΣχηΜΑ τΩν χέΙλΙΩν κΑνΟντΑΣ τΑ 
νΑ φΑΙνΟντΑΙ ΠΙΟ ΠλΟΥΣΙΑ.

χέΙλη
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ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗΣ 
ΚΡΕΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΜΑΝΟ AQuA COLOuRS ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

FM | d004
candy

FM | d001
fm kids make up box

ΜΑΝΟ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
fm kids aqua colours 
9 ml 

Απλά χρησιμοποιήστε ζεστό νερό και ένα 
σφουγγαράκι για να το αφαιρέσετε!

7,90 € 
87,77  € / 100 ml

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
fm kids make up box
8,5 g 

Σύνθεση που βασίζεται σε χρωστικές 
τροφίμων.

8,60 € 
101,17  € / 100 g

Παρα μΥΘενία 
Χρωμ ατα!

FM | d005
sky

Κατάλληλο για παιδιά 
άνω των 3 ετών.

1. LIP GLoSS
Μέ ΓέΥΣη τΣΙχλΟφΟΥΣκΑΣ

2. τρείς ςκίες ματίων

3. ροΥΖ
Μέ ΑΡΩΜΑ ΡΟΔΑκΙνΟΥ

Δέν ΑΠΟχΡΩΜΑτΙζέΙ την 
έΠΙφΑνέΙΑ τΟΥ νΥχΙΟΥ.

Σέ ΑΣφΑλέΣ ΠλΑΣτΙκΟ 
ΜΠΟΥκΑλΑκΙ.

1.

2.3.

ΓΙΑ κΟΡΙτΣΙΑ
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τε λ εί α αΦα ίρεςΗ  
τοΥ μ α κ ίγί α Ζ



Μετά από κάθε 
χρήση, σκουπίστε 

την άκρη με ένα 
χαρτομάντηλο.

αςΦα λΗ γία τα μ ατία 
κ αί το Δερμ α

ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ.

ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
corrector pen 
3 ml 

Απομακρύνει ακόμα και τις παραμικρές 
ατέλειες του μακιγιάζ χωρίς να το 
αλλοιώνει!

11,50 €
383,33 € / 100 ml

ΕΝΥΔΑΤΩΝΕΙ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ!

ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ
micellar lotion 
200 ml 

Απομακρύνει το μακιγιάζ και καθαρίζει 
την επιδερμίδα, προετοιμάζοντάς την 
τέλεια για περαιτέρω περιποίηση.

11,50 €
5,75 € / 100 ml

FM | Kor
corrector pen

FM | de1
micellar lotion

ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΑφΑΙΡέΣη τΟΥ ΜΑκΙΓΙΑζ

48



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 

εΞα ίρετίκ α 
α Ποτελ εςμ ατίκο!

ΑνΑκΙνηΣτέ κΑλΑ ΓΙΑ νΑ 
ΑνΑΜΙχΘΟΥν ΟΙ ΔΥΟ φΑΣέΙΣ.

NeW!

NEW! ΥΓΡΟ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
2 ΦΑΣΕΩΝ 
2 pHase make-up remoVer
150 ml 

Απομακρύνει απαλά το μακιγιάζ των ματιών 
και των χειλιών, ακόμα και το αδιάβροχο.

10,50 €
7,00 € / 100 ml

ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ!
ΠΡΟΪΟν έΓκέκΡΙΜένΟ ΑΠΟ 

ΟφΘΑλΜΙΑτΡΟΥΣ.
κΑτΑλληλΟ ΓΙΑ τΑ ΜΑτΙΑ κΑΙ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ φΟΡΟΥν φΑκΟΥΣ 

έΠΑφηΣ, έφΟΣΟν ΑφΑΙΡέΘΟΥν.

ΣΥΝΘΕΣΗ 2 ΦΑΣΕΩΝ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ 
ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ 
ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΓΙΑ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ. 

Το ενυδαΤικο  
συμπλεγμα Pronalen ii 
(εκχύλισμα μελιού, φραγκόσυκο, αχλάδι, 
φρούτο του πάθους) προστατεύει το 
δέρμα από την ξηρότητα και αυξάνει 
την ενυδάτωση.

η πανθενολη  
παρέχει απαλότητα και 
ελαστικότητα.

Το εκχυλισμα 
γιασεμιου 
καταπραΰνει το δέρμα.

αΠίςτεΥτΗ 
αΠα λοτΗτα!

609001
2 pHase make-up remoVer

ΑφΑΙΡέΣη τΟΥ ΜΑκΙΓΙΑζ

49



ομορΦα 
Χερία



χέΡΙΑ
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FM | n100
nail lacquer 
drying spray

Εξατμίζεται 
γρήγορα μετά την 

εφαρμογή!

ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.

603001
nail polisH remoVer 

ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΝΥΧΙΩΝ

α Ποτε λ εςμ ατίκοτΗτα 
κ α ί κομΨοτΗτα μ α Ζί

NeW!

NEW! ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ  
ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΝΥΧΙΩΝ 
nail polisH remoVer
100 ml 

Αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά ακόμα 
και τα σκούρα βερνίκια νυχιών – χωρίς να 
μουτζουρώνει και να ξηραίνει την επιφάνεια 
του νυχιού.

4,50 € 
4,50 € / 100 ml

ΧΩΡΙΣ ΑΣΕΤΟΝΗ!

Το συμπλεγμα 
βιΤαμινων e, PP και β6  
διαθέτει ενυδατικές ιδιότητες.

Το εκχυλισμα 
εκουιζεΤο  
ενισχύει τα νύχια. 

ένΥΔΑτΩνέΙ τΑ νΥχΙΑ κΑΙ 
ΜΑλΑκΩνέΙ τΑ ΠέτΣΑκΙΑ.

Το ελαιο απο σπορουσ 
σΤαφυλιου, 
Το εκχυλισμα απο 
αβοκανΤο,
η πανθενολη 
ενυδατώνουν.

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ 
ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΝΥΧΙΩΝ
nail lacquer drying spray 
50 ml 

Προσφέρει όμορφη λάμψη και τονίζει  
το χρώμα του βερνικιού.

6,50 €
13,00 € / 100 ml

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ 
ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΝΥΧΙΩΝ  

ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ 
ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΣ 
ΚΑΙ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ!



εντονο Χρωμ α  
ΠοΥ Δίαρκ εί

ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΥΧΙΩΝ  
ΜΕ GeL ΤΕΛΕΙΩΜΑ 
nail lacquer 
gel finish  
11 ml 

Εύκολη και ακριβής εφαρμογή. 
Επαγγελματικό πινελάκι που προσαρμόζεται 
τέλεια στο σχήμα της επιφάνειας του νυχιού.

10,90 €
99,09 € / 100 ml

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΥΧΙΩΝ

FM | n039
trendy beige

FM | n042
cHic pink

FM | n038
fasHion cream

FM | n041
catWalk orange 

FM | n040
glam broWn

FM | n043
stylisH red

FM | n044
posH red

gel τέλέΙΩΜΑ κΑΙ 
ΠέΡΙΠΟΙηΣη

1.  έκφΡΑΣτΙκΟ κΑΙ 
ΟΜΟΙΟΜΟΡφΟ χΡΩΜΑ 

2. ΥΠέΡΟχη λΑΜψη

3.  ΑΠΟλΥτη κΑλΥψη ΑΠΟ την 
ΠΡΩτη κΙΟλΑΣ έφΑΡΜΟΓη

4.  κΡέΜΩΔηΣ Υφη, η ΟΠΟΙΑ 
ΑΠΟτΡέΠέΙ τΙΣ ΜΟΥτζΟΥΡέΣ

φυσικη κεραΤινη

μαγια μπυρασ

σποροι σιΤαριου 

Το συμπλεγμα base cut
ενισχύει, αναζωογονεί και προστατεύει  

την επιφάνεια του νυχιού.

χέΡΙΑ

52



ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΥΧΙΩΝ 
nail lacquer 
10 ml 

Σύνθεση εμπλουτισμένη με ασβέστιο, 
κερατίνη που ενδυναμώνει, βιταμίνες Α  
και Ε που ενισχύουν τα νύχια.

7,90 €
79,00 € / 100 ml

FM | n016
ruby Wine

FM | n024
Wild orcHid

FM | n006
denim sHine*

FM | n003
Hot red

Ανακινήστε πριν 
από κάθε χρήση.

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΥΧΙΩΝ

ΖοΥμ ερο Χ ρωμ α κ α ί 
ΥΠεροΧ Η λ α μΨΗ

μεγα λΗ Δίαρκεία! 
ςτεγνωνεί γρΗγορα!

FM | n001
pure natural

ΑΠΑλΟ κΑΙ φΥΣΙκΟ

FM | n023
lilac 

ΑνΑζΩΟΓΟνητΙκΟ

ΣΑν κΟΣΜηΜΑ

φΡΟΥτΑ κΑΙ λΟΥλΟΥΔΙΑ

*ΠέΡλέ ΑΠΟχΡΩΣη.

FM | n035
WHite lily 

FM | n005
sunrise pink*

FM | n009
Warm coral

FM | n019
fresH mint

FM | n021
apricot

FM | n004
sWeet latte*

FM | n002
pale fucHsia

FM | n034
black rose

FM | n010
deep scarlet

FM | n022
cornfloWer 

χέΡΙΑ
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λ α μΠερο κ αί μ ατ 
αΠοτελ εςμ α

tOP COAt ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
nail top coat glossy effect
10 ml 

Παρέχει στα βαμμένα νύχια υπέροχη λάμψη  
και έντονο χρώμα.

7,90 €
79,00 € / 100 ml

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΥΧΙΩΝ

tOP COAt ΓΙΑ ΜΑΤ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
nail top coat matte effect 
10 ml 

Προσφέρει στα βαμμένα νύχια ένα 
βελούδινο ματ τελείωμα. 

7,90 €
79,00 € / 100 ml

Παρατείνεί  
τΗ Δίαρκεία τοΥ 
μανίκίοΥρ!

χΡηΣΙΜΟΠΟΙέΙτΑΙ ΜΑζΙ 
Μέ ΟΠΟΙΟΔηΠΟτέ χΡΩΜΑ 
ΒέΡνΙκΙΟΥ νΥχΙΩν.

ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ σκληραίνουν την επιφάνεια του νυχιού  
και αποτρέπουν την αλλοίωση του βερνικιού.

FM | n036
nail top coat matte effect

FM | n037
nail top coat glossy effect

χέΡΙΑ
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΥΧΙΩΝ 8 ΣΕ 1 
nail conditioner 8 in 1 
10 ml 

Έχει δημιουργηθεί για εύθραυστα νύχια που 
σπάνε και ξεφλουδίζουν. 

9,50 € 
95,00 € / 100 ml

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 

εντατίκ Η 
α να ΖωογονΗςΗ

ΠΟλλέΣ λέΙτΟΥΡΓΙέΣ!

1. ΑνΑζΩΟΓΟνέΙ έντΟνΑ

2. ένΙΣχΥέΙ

3. ΠΡΟΣτΑτέΥέΙ

4. λέΙΑΙνέΙ

5. έΠΑνΑφέΡέΙ τη λΑΜψη

6.  χΑΡΙζέΙ ΑΠΑλη  
ΓΑλΑκτέΡη-ΡΟζ ΑΠΟχΡΩΣη

7. ΣτέΓνΩνέΙ ΓΡηΓΟΡΑ

8. έΞΑΣφΑλΙζέΙ ΜέΓΑλη ΔΙΑΡκέΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΟΡΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ.

FM | n112
nail conditioner 8 in 1 

η πανθενολη και  
η βιΤαμινη ε
παρέχουν σωστή ενυδάτωση  
και ελαστικότητα στην επιφάνεια 
του νυχιού.

Τα ceramiDes 
αναδομούν τη δομή  
του νυχιού.

χέΡΙΑ
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ΠερίΠοίΗςΗ κ α ί 
ενίςΧΥςΗ

ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ 
ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΥΧΙΩΝ
nail Hardener 
10 ml 

Η διαμαντένια σκόνη ενισχύει 
και σκληραίνει τα νύχια, 
προσφέροντάς τους λάμψη  
που διαρκεί. 

6,20 €
62,00 € / 100 ml

ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ

FM | n104
nail Hardener

Τ Ε ΛΟΣ 
ΣΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ 

ΝΥΧΙΑ!

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ  
ΤΟ ΩΣ ΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΝΥΧΙΑ.

ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 
ΝΥΧΙΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΤΙΝΗ
nail conditioner WitH keratin 
10 ml 

Η κερατίνη αναδομεί και σκληραίνει την 
επιφάνεια του νυχιού, προστατεύοντάς την.

6,20 €
62,00 € / 100 ml

FM | n102
nail conditioner WitH keratin

χέΡΙΑ
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FM | n105
cuticle softener

ΠΕΡΙΠΟΙΗΘΕΙΤΕ 
ΤΑ ΠΕΤΣΑΚΙΑ!

ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΧΡΗΣΗ!

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 
ΓΙΑ ΠΕΤΣΑΚΙΑ
cuticle softener 
10 ml 

Προσφέρει ενυδάτωση και περιποίηση 
για μία άριστη εμφάνιση.

6,20 €
62,00 € / 100 ml

Τα σωμαΤιδια 
απο κουκουΤσι 

βερικοκου, 
κελυφοσ 

καρυδιων και 
αμυγδαλων  

απομακρύνουν απαλά 
τα νεκρά κύτταρα και 

λειαίνουν την επιδερμίδα.

Το εκχυλισμα 
αλγων 

μαλακώνει τα πετσάκια 
διευκολύνοντας την 

αφαίρεσή τους.



α να ντίκ ατα ςτατα
αΞεςοΥα ρ



FM | w012
blending brusH

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ.

ΠΙΝΕΛΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 
ΣΚΙΩΝ
blending brusH 
 
Αναντικατάστατο για τη δημιουργία 
διαβαθμίσεων στις σκιές ματιών και την 
ανάμιξη χρωμάτων. 

17,50 €

FM | ps3
eyesHadoW brusH

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ.

ΠΙΝΕΛΟ ΣΚΙΩΝ ΜΕ 
ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ 
eyesHadoW brusH 
 
Σχεδιασμένο για την ακριβή εφαρμογή 
των σκιών.

8,60 €

FM | ps4
eyesHadoW sponge

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ  
ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ.

ΠΙΝΕΛΟ ΣΚΙΩΝ ΜΕ 
ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ
eyesHadoW sponge 
 
Για εφαρμογή κάθε είδους σκιάς.

8,70 €

ανα μίΞΗ  
κ αί ακρίΒεία

ΠΙΝΕΛΑ 

ΑΞέΣΟΥΑΡ
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FM | w010
professional  
brusH spray

FM | w009
professional  
brusH sHampoo

ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΧΡΗΣΗ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΒΑΘΟΣ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΠΙΝΕΛΑ
professional brusH spray 
100 ml 

Απομακρύνει αποτελεσματικά τα 
υπολείμματα καλλυντικών μακιγιάζ και 
άλλες ακαθαρσίες. 

6,50 € 
6,50 €/ 100 ml

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΠΙΝΕΛΑ
professional brusH  
sHampoo
100 ml 

Απομακρύνει το σμήγμα που συσσωρεύεται, 
τα σημεία της επιδερμίδας που ξεφλουδίζουν 
και τη σκόνη. 

6,70 € 
6,70 €/ 100 ml

ΠερίΠοίΗΘείτε  
τα Πίνελ α ςας

FM | bL1
lip brusH

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 

ΤΡΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

ΠΙΝΕΛΟ ΧΕΙΛΙΩΝ
lip brusH  
 
Σχεδιασμένο για την ακριβή εφαρμογή 
των κραγιόν και των lip glosses. 

7,90 €
 

ΓΙΑ ΠΙΝΕΛΑ 
ΑΞέΣΟΥΑΡ
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γία ίΔανίκο μακίγίαΖ!

ΠΙΝΕΛΑ

FM | pb4
poWder brusH

FM | pb3
foundation brusH

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 

ΤΡΙΧΑ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΡΙΧΑ.

ΠΙΝΕΛΟ MAKe-uP
foundation brusH 
 
Ειδικά σχεδιασμένο για την εφαρμογή 
των υγρών foundations και των  
concealers. 

16,90 €

ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΠΟΥΔΡΑ 
poWder brusH 
 
Ιδανικό για να εφαρμόζετε και να 
απλώνετε την πούδρα, είτε σε σκόνη 
είτε σε compact. 

25,60 €

FM | pb2
blusH brusH

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΡΙΧΑ.

ΠΙΝΕΛΟ ΡΟΥΖ
blusH brusH 
 
Σχεδιασμένο για την εφαρμογή του ρουζ, 
της πούδρας σε μπρονζέ απόχρωση και 
για το περίγραμμα του προσώπου.  

17,50 €

τέλέΙΑ ΑΞέΣΟΥΑΡ 

ΑΞέΣΟΥΑΡ

60



έΜΠνέΥΣτέΙτέ 
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ΦωτείνΗ εΠίΔερμίΔα
Προετοιμάστε το πρόσωπό σας με τη Βάση μακιγιάζ για λάμψη, 
δώστε ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα σας επιλέγοντας το 
κατάλληλο Foundation και διορθώστε τυχόν ατέλειες με την 
Πούδρα σε σκόνη.

ςΥμΠλΗρωνοντας το μ ακίγίαΖ 
των μ ατίων
Δώστε έμφαση στα φρύδια σας γεμίζοντας τα κενά και 
δημιουργώντας μια ελαφρώς σκούρα απόχρωση. Το Σετ 
φρυδιών είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε.

τελ είος ςΥνΔΥαςμος Χρωμ ατων
Απλώστε τη Βάση για σκιές ματιών στο άνω βλέφαρο, 
συνεχίστε εφαρμόζοντας την Κασμιρένια σκιά σε απόχρωση 
Pure White σε όλο το άνω βλέφαρο μέχρι το κόκαλο του 
φρυδιού. Έπειτα, χρησιμοποιήστε την απαλή ροζ απόχρωση 
της Διπλής σκιάς ματιών inky Night. Για να σχηματίσετε γωνία, 
χρησιμοποιήστε μια σκούρα απόχρωση, επιλέγοντας από τη 
Διπλή σκιά ματιών inky Night τη μπλε απόχρωση.

τελ εΥταίες Πίνελίες
Σχεδιάστε μια γραμμή πάνω από τις βλεφαρίδες με το eyeliner, 
χρησιμοποιώντας την απόχρωση Navy Blue. Τονίστε το άνω 
βλέφαρο με το Διαμαντένιο μολύβι ματιών στην απόχρωση 
Astral Blue, ξεκινώντας από την εσωτερική γωνία του ματιού 
και ενώνοντάς το απαλά με τη γραμμή του eyeliner. Γεμίστε 
την εσωτερική περιοχή του βλεφάρου, δεξιά από την κόρη του 
ματιού, με το Διαμαντένιο μολύβι ματιών στην απόχρωση Lucid 
Pink. Ολοκληρώστε το μακιγιάζ των ματιών με την Επαναστατική 
μάσκαρα. 

κ αΘΗμερίνο μ ακίγίαΖ  
ςε Χρωμ ατα PAnTonE

ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ 2016
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βΑΣΗ ΜΑΚΙΓΙΑζ

cc09              ΒΑΣη cc Wise green 11,50€

cc10              ΒΑΣη cc Βrilliant peacH 11,50€

cc07             ΠΟΥΔΡΑ cc  sensible biscuit  13,90€

cc08             ΠΟΥΔΡΑ cc cleVer Honey 13,90€

cc04             kΡέΜΑ cc genius nude   16,90€

cc05             kΡέΜΑ cc smart beige    16,90€ 

cc06             kΡέΜΑ cc brigHt iVory 16,90€

fb01            ΒΑΣη ΣΙλΙκΟνηΣ   10,80€

fb02            bΑΣη ΓΙΑ λΑΜψη  8,70€

cb01            ΒΑΣη ΣκΙΩν  7,90€

κΩΔΙκΟΣ κΩΔΙκΟΣ κΩΔΙκΟΣ ΠΡΟΪΟν ΠΡΟΪΟν ΠΡΟΪΟντΙΜη τΙΜη τΙΜη

δΕΙΓΜΑΤΑ  ΚΡΕΜΑΣ cc

tc1                kΡέΜΑ cc genius nude  0,59€

tc2                kΡέΜΑ cc smart beige  0,59€ 

 tc3               kΡέΜΑ cc brigHt iVory   0,59€

MaKe-up advanced Foundation

k001            iVory  19,20€

k002            beige nude   19,20€

k003           natural beige 19,20€

k008            alabaster 19,20€

MaKe-up second sKin Foundation 

k005            natural cream  19,20€

k006            sand beige   19,20€

k009           porcelain  19,20€

Foundation ΓΙΑ ΜΑΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

fl24         Vanilla muffin   19,20€

fl25         caramel biscuit  19,20€

fl26         Honey cake 19,20€

δΕΙΓΜΑΤΑ MaKe-up second sKin Foundation

tf1                natural cream 0,49€

γία να ςΥνοΔεΨετε τα 
κ α λ λΥντίκ α ςας

930010
paper bag

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 
ΔΩΡΟΥ
paper bag 
 

Ιδανική για να χαρίσετε όμορφα δώρα.

1,20 €
  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ δΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
23 cm x 13,5 cm x 6,5 cm
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FM | g58
make-up brusH case

ΘΗΚΗ ΠΙΝΕΛΩΝ
make-up brusH case 
 

Πρακτική και ασφαλής αποθήκευση.
Διαθέτει 8 θήκες κατάλληλες για όλα 
τα είδη πινέλων.

19,90 €*
 

ΘΗΚΗ & ΣΑΚΟΥΛΑ ΔΩΡΟΥ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣη ΠΡΟΪΟντΩν
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κΩΔΙκΟΣ κΩΔΙκΟΣ κΩΔΙκΟΣ ΠΡΟΪΟν ΠΡΟΪΟν ΠΡΟΪΟντΙΜη τΙΜη τΙΜη

tf2                sand beige   0,49€

tf9                porcelain  0,49€

δΕΙΓΜΑΤΑ MaKe-up advanced Foundation 

tf5                iVory  0,49€

tf6                beige nude  0,49€

tf7                natural beige  0,49€

tf8                alabaster  0,49€

conceaLer

c01                porcelain beige   15,70€ 

c02                medium  beige  15,70€

 

ΠΟΥδΡΑ

zt1                ΠΑλέτΑ Μέ ΠΟΥΔΡέΣ 15,70€

p001            compact desert rose  14,70€ 

p002            compact amber  14,70€

p003            compact opal  14,70€

p004            baked poWder golden broWn 15,70€

p005            ΔΙΑφΑνηΣ  ΠΟΥΔΡΑ Σέ ΣκΟνη  11,50€

p009            ΠΟΥΔΡΑ Μέ ΠέΡλέΣ  17,97€

p013            Σέ ΣκΟνη  Harmony sand  13,90€

p014            Σέ ΣκΟνη  perfect beige  13,90€

p015            ΓΙΑ λΑΜψη  precious pink  10,80€

p016            ΓΙΑ λΑΜψη  golden JeWel  10,80€

p020            bamboo  11,50€

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΜΑΚΙΓΙΑζ 

um1       ΣτΑΘέΡΟΠΟΙητΙκΟ ΣΠΡέΪ ΜΑκΙΓΙΑζ 9,50€

ΡΟΥζ

r001            compact sun toucH     9,50€ 

r002            compact coral      9,50€

r003            baked blusH delicious papaya 11,30€

r004            baked blusH blooming rose 11,30€

r005            baked blusH golden toffee 11,30€

ΤΡΙΠΛΕΣ ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ

sk1 cHocolate mousse  11,50€

sk2           silVer dust  11,50€

sk3           HeatHer  intense    11,50€

sk4           fall green  11,50€

δΙΠΛΕΣ ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ 

sk5           inky nigHt  8,20€

sk6           blur burgundy  8,20€

sk7           sandy emerald  8,20€

sk8           Volcanic broWn 8,20€

ΚΑΣΜΙΡΕΝΙΕΣ ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ

c019           Wenge Wood 4,50€

c022           desert sand 4,50€

c024           salmon pink 4,50€  

c025           pure WHite  4,50€

c026           butterfly blue 4,50€

c027           ebony black  4,50€

c028           grey stone 4,50€

MΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΚΙΕΣ 

c035           golden dust 8,20€

c036            pink cloud 8,20€

c037           green galaxy 8,20€

c038           Violet star 8,20€

c039           cosmic broWn 8,20€

new  ΠΑΛΕΤΑ ΜΕ ΣΚΙΕΣ ΜΑΤΙΩΝ 

606001           ΠΑλέτΑ Μέ ΣκΙέΣ ΜΑτΙΩν 26,50€

eyeLiner

new 607001 deep black 10,50€

el 01           carbon black 10,50€

el 03           naVy blue 10,50€

el 04           classic broWn 10,50€

ΜΑΣΚΑΡΑ

z009           expert  ΜΑΣκΑΡΑ  ΒλέφΑΡΙΔΩν   10,80€

Wm1           ΑΔΙΑΒΡΟχΟ top coat ΒλέφΑΡΙΔΩν 10,80€

ζ001            ΜΑΣκΑΡΑ Hypnotic black 10,60€

ζ002            ΜΑΣκΑΡΑ 3 step 10,80€

ζ003           ΜΑΣκΑΡΑ ΓΙΑ ΟΓκΟ (midnigHt black) 10,80€

ζ008           ΜΑΣκΑΡΑ ΓΙΑ ΟΓκΟ (royal blue)  10,80€

ζ005           ΜΑΣκΑΡΑ ΓΙΑ ΟΓκΟ ( dark broWn ) 10,80€

ζ004           ΒΑΣη ΜΑΣκΑΡΑΣ & gel φΡΥΔΙΩν 10,80€

z000           έΠΑνΑΣτΑτΙκη ΜΑΣκΑΡΑ 11,50€

ls1               serum ΓΙΑ ΒλέφΑΡΙΔέΣ 17,45€

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΛΥβΙ ΜΑΤΙΩΝ

m01             decadence black  6,20€

m02             deep maroon 6,20€

m03             strong grapHite  6,20€

m04             frozen grey 6,20€

m05             dark blue 6,20€ 

m06             malacHite green 6,20€

m07             icy ametHyst 6,20€

δΙΑΜΑΝΤΕΝΙΟ ΜΟΛΥβΙ ΜΑΤΙΩΝ

kr11            crystal black 8,20€

kr12            astral blue 8,20€

kr13            lucid pink  8,20€

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΛΥβΙ φΡΥδΙΩΝ

kr09            auburn 6,30€ 

kr10            bistre 6,30€

MΑΡΚΑδΟΡΟΣ φΡΥδΙΩΝ

kr08            nut broWn 11,40€

kr14            dark bronze 11,40€

ΣΕΤ φΡΥδΙΩΝ

zb1               Σέτ φΡΥΔΙΩν 11,50€

aΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΛΥβΙ ΧΕΙΛΙΩΝ

mH1             Hot red 6,70€

mH2             pale fucHsia 6,70€

mH3             australian sand 6,70€

mH4             sunrise pink 6,70€

mH5             sWeet latte 6,70€

ΜΑΡΚΑδΟΡΟΣ ΧΕΙΛΙΩΝ

li25             elegant red 13,90€

li26             fancy coral 13,90€

li27             stylisH pink  13,90€

Lip gLoss

lip1             spicy nude 9,20€

lip2            innocent pink 9,20€

lip3            subtle rose  9,20€

lip4            plum gold 9,20€

lip5            cHilly broWn  9,20€

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΛΙΩΝ

li14             peeling χέΙλΙΩν Μέ ζΑχΑΡη 11,50€

li21            κΡΑΓΙΟν ΣτΟ χΡΩΜΑ τΟΥ ΠΑΓΟΥ 8,60€

ΚΡΑΓΙΟΝ

kr1              Hot red  11,60€

kr2              pale fucHsia 11,60€

kr3              australian sand  11,60€

kr4              sunrise pink 11,60€

kr5              sWeet latte 11,60€

kr6              peacHy rose 8,60€

kr7              sHiny nude  8,60€

kr8              candy pink  8,60€

ΚΡΑΓΙΟΝ  ΜΑΤ

mp03          red rose  12,40€

mp02          pink orcHid  12,40€

mp01          coral Hibiscus 12,40€

βΕΡΝΙΚΙ ΝΥΧΙΩΝ ΜΕ geL ΤΕΛΕΙΩΜΑ 

n038            fasHion  cream 10,90€

n039            trendy  beige 10,90€

n040           glam  broWn 10,90€

n041            catWalk  orange 10,90€

n042            cHic  pink 10,90€

n043            stylisH  red  10,90€

n044            posH  red 10,90€

βΕΡΝΙΚΙΑ ΝΥΧΙΩΝ

n001          pure  natural  7,90€

n002          pale  fucHsia 7,90€

n003          Hot  red 7,90€

n004          sWeet  latte  7,90€

n005          sunrise  pink   7,90€

n006          denim  sHine 7,90€

n009         Warm  coral   7,90€

n010          deep  scarlet  7,90€

n016          ruby  Wine 7,90€

n019         fresH  mint 7,90€

n021          apricot   7,90€

n022          cornfloWer    7,90€

n023          lilac 7,90€

n024        Wild  orcHid 7,90€ 

n034          black  rose 7,90€

n035          WHite  lily 7,90€

n036        τΟp coat (ΓΙΑ ΜΑτ ΑΠΟτέλέΣΜΑ) 7,90€

n037        τΟp coat (ΓΙΑ λΑΜΠέΡΟ ΑΠΟτέλέΣΜΑ) 7,90€

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ

n100          ΣτέΓνΩτΙκΟ ΣΠΡέΪ νΥχΙΩν 6,50€

n102          ΔΥνΑΜΩτΙκΟ κέΡΑτΙνηΣ  6,20€

n104          ΣκληΡΥντΙκΟ ΒέΡνΙκΙ 6,20€

n105         ΜΑλΑκτΙκΟ ΓΙΑ ΠέτΣΑκΙΑ  6,20€

n112         ΠΡΟΣτΑτέΥτΙκΟ ΒέΡνΙκΙ νΥχΙΩν  8 Σέ 1  9,50€

ΝΕw 603001  ΥΓΡΟ ΑφΑΙΡέΣηΣ ΒέΡνΙκΙΟΥ  νΥχΙΩν 4,50€

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙδΙΑ

d001          κΑΣέτΙνΑ κΑλλΥντΙκΩν 8,60€ 

d004          ΜΑνΟ  candy  7,90€

d005          ΜΑνΟ  sky  7,90€

ΑξΕΣΟΥΑΡ ΜΑΚΙΓΙΑζ

pb4             ΠΙνέλΟ ΓΙΑ ΠΟΥΔΡΑ 25,60€

pb2             ΠΙνέλΟ ΓΙΑ ΡΟΥζ  17,50€

pb3             ΠΙνέλΟ ΓΙΑ make up  16,90€

ps3              ΠΙνέλΟ ΣκΙΩν Μέ φΥΣΙκη τΡΙχΑ  8,60€

ps4              ΠΙνέλΟ ΣκΙΩν Μέ ΜΑΞΙλΑΡΑκΙ  8,70€

W012         ΠΙνέλΟ ΑνΑΜΙΞηΣ  ΣκΙΩν 17,50€

bl1              ΠΙνέλΟ χέΙλΙΩν 7,90€

W009          ΣΑΜΠΟΥΑν  ΓΙΑ ΠΙνέλΑ 6,70€

W010          ΣΠΡέΪ ΓΙΑ ΠΙνέλΑ  6,50€

g58             Θηκη ΠΙνέλΩν  19,90€

ΝΕw 930010  τΣΑντΑ make up 1,20€

ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑζ/ δΙΟΡΘΩΤΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑζ

ΝΕw 609001  ΥΓΡΟ ΑφΑΙΡέΣηΣ ΜΑκΙΓΙΑζ  2 φΑΣέΩν   10,50€

de1             ΥΓΡΟ ΑφΑΙΡέΣηΣ ΜΑκΙΓΙΑζ   11,50€

kor              ΔΙΟΡΘΩτηΣ ΜΑκΙΓΙΑζ 11,50€

δΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

g109          κΡΑΓΙΟν    4,90€



εΧετε ερωτΗςείς; κ α λεςτε μας!

Ακολουθήστε μας στο Facebook: FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ
https://www.facebook.com/fmgroup.gr.cy

Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα:
http://shop.fmgroup.gr/ (ΕΛΛΑΔΑ)

http://fmshopcy.fmworld.com/ (ΚΥΠΡΟΣ)

www.fmgroup.gr

Δοκιμάστε όλα τα προϊόντα FM WORLD:
-προϊόντα αρωματοποιίας από τον κατάλογο Προϊόντων FM WORLD

-προϊόντα για το σπίτι από τον κατάλογο FM WORLD FOR HOMe
-καφέ και τσάι από τον κατάλογο AuRiLe

FM WORLD ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ.:  +30 2111065400
FAX: +30 2111065497-8
e-mail: 
•order@fmgroup.gr 
(παραγγελίες) 
•callcenter@fmgroup.gr
(πληροφορίες- παράπονα)
•contract@fmgroup.gr
(αιτήσεις)
•office@fmgroup.gr
(διοικητικά θέματα)

FM WORLD ΚΥΠΡΟΣ
ΤΗΛ.: +35 722442923, +35 722442922
FAX: +35 722316033
e-mail: 
•cyprus@fmgroup.gr 
(επικοινωνία)
•orders@fmgroup.gr
(αιτήσεις-παραγγελίες)

Κατεβάστε τον 
κατάλογο στο 
smartphone σας:

BUSINESS PARTNER

. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις προτεινόμενες τιμές των προϊόντων make up,  οι οποίες μπορούν να διαφοροποιηθούν χωρίς καμία προειδοποίηση.   

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ Η ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ. 
Η ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑ ΕΚΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΑΞΗ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.


