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Více informací o dekorativní kosmetice  
najdete na www.avon.cz
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1. Pro určení tónu své pleti odpovězte na následující otázky:
• Jaký podtón má vaše pleť - nažloutlý nebo narůžovělý?
• Jaký odstín šperků vám více sluší - zlatý či stříbrný?
• Jakou barvu má vaše opálení - zlatavě hnědé nebo zprvu červené?

Jestliže jste vybrali první možnosti, tón vaší pleti je TEPLÝ. 
Pokud jste vybrali druhé možnosti, máte STUDENÝ tón pleti.

2. Vyberte si z palety vhodných odstínů:

TEPLÝ tón pleti znamená, 
že jste JARNÍ či PODZIMNÍ typ.

STUDENÝ tón pleti znamená, 
že jste LETNÍ či ZIMNÍ typ.

LÉTO
jemné a delikátní tóny

Narůžovělý tón pleti  
ladí se studeným  
odstínem očí a vlasů. 

paleta ideálních odstínů: paleta ideálních odstínů:

paleta ideálních odstínů: paleta ideálních odstínů:

PRO VAŠE 
KRÁSNĚJŠÍ JÁ

Klasické líčení k jakékoliv příležitosti
od strany 4

OKUSTE  
KLASICKOU 

ELEGANCI
Exkluzivní líčení s vzácnými složkami

od strany 32

NÁSLEDUJTE   
MÓDNÍ TRENDY!

Módní líčení, kterým zvýrazníte  
svoji osobitost od strany 22

OŽIJTE 
 BARVAMI!

Barevné líčení, díky kterému vyniknete
od strany 36

Více informací o dekorativní kosmetice najdete na www.avon.cz

ZIMA
syté a výrazné tóny

Alabastrově bílá pleť 
kontrastuje s tmavými  
vlasy a sytou barvou očí.

Najděte svoji ideální paletu barev
DÍKY JEDNODUCHÉMU TESTU VE 2 KROCÍCH!

32

JARO
svěží a jemné odstíny

Broskvově růžový tón pleti 
ladí s hřejivým odstínem  
očí a nažloutlou blond či 
hnědou barvou vlasů. 

PODZIM
syté a výrazné odstíny

Nažloutlý odstín pleti  
ladí se sytou barvou očí 
a hřejivými hnědými či 
červenými odstíny vlasů. 

Pavel Bauer,  
Oficiální vizážista Avon 
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OČI
od základu…
1.  Začněte nanesením  

podkladové báze pro 
prodloužení barevného efektu.

2.  Světlý matný stín rozetřete 
přes celé víčko pro přirozeně 
vypadající barevné přechody.

3.  Tmavším odstínem zvýrazněte 
oční záhyb a vnější část oka.

…k profesionálnímu 
efektu
4.  Přidejte další barvu doprostřed 

víčka a do záhybu, a zvýrazněte 
tak své oči.

5.  Čistým štětečkem jemně 
rozetřete přechody mezi 
jednotlivými stíny.

6.  Rozjasněte svůj pohled přidáním 
světlého třpytivého stínu do 
vnitřního koutku oka a pod obočí.

Tato pravidla můžete uplatnit 
jak pro jemné, tak pro výrazné 
líčení očí. Vždy však mějte na 
paměti správné umístění matných 
a třpytivých odstínů.

TIP EXPERTA!

OČNÍ STÍNY  
QUATRO
PALETKA SYTÝCH OČNÍCH STÍNŮ  
ve 4 odstínech pro nekonečné 
variace líčení

paletka očních 
stínů 8 v 1 
8 očních stínů pro kouřové 
či bronzové líčení očí 

Oční stíny 
Quatro
5 g

Paletka očních 
stínů Perfect 
Wear
6 g

• stylové odstíny pro každou 
příležitost

• spolehlivé líčení
• vysoká kvalita složení výrobků

PRO VAŠE 
KRÁSNĚJŠÍ JÁ

Klasické líčení k jakékoliv příležitosti

JIŽ BRZY!
2 NOVÉ ODSTÍNY 
PALETKY OČNÍCH 
STÍNŮ PERFECT WEAR 
DOSTUPNÉ  
JIŽ OD JARA 2020

NOVINKA4

* třpytivé odstíny
O perleťové odstíny
∆ krémové odstíny
# matné odstíny 
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Dark Brown 
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Diamond
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Black
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Night
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Black  
Brown

Emerald
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Dark  
Brown

Light  
Brown

Soft  
Black

Soft Black

Medium Brown

Blonde

Dark Brown

Nocturnal

Out At Night

Smokified

Midnight Games

Crowd Pleaser

Black Hole

Light Brown  

Blonde  

Black Black

Tekuté oční linky 
Diverse Lines
1 ml 

Pudrové linky  
na obočí
1 ml 

diamantové  
oční linky
rozjasňují oči 
pomocí decentního 
diamantového 
třpytu

na obočí
vykresluje 
přirozeně obočí 
pomocí efektu 
stínování

klasické tužky 
na oči
snadno vykreslují 
dlouhotrvající 
linky, které se 
nerozmazávají

Tužka na obočí  
s kartáčkem
1,08 g

•  krémové složení 
šetrně  
odstraňuje  
make-up 

•  dokonale  
pečuje o pleť

•  jemný,  
nedráždí oči

pro odlíčení  
i voděodolného 
make-upu

Ošetřující 
přípravek 
k odlíčení 
očních partií
150 ml 

Odličovač 
make-upu
50 ml

velmi tenké 
pudrové linky 
s aplikátorem
vyplňují obočí pro  
přirozeně plný vzhled

tekuté 
oční linky 
s tenkým 
hrotem 
vytváří přesné 
linky, které vydrží 
po celý den

tužka na  
obočí 2 v 1
pro snadné zvýraznění

VESTAVĚNÝ 
KARTÁČEK
na pročesání 
a zjemnění 
barvy

MĚKKÝ HROT
na tvarování  
a vykreslení

tekuté oční 
linky 2 v 1

se zkoseným 
hrotem pro tenké  
i výrazné linky

oční stíny  
a linky 2 v 1

pro výrazný i jemný  
kouřový efekt

naše tužka na oči č. 1
• dlouhotrvající efekt a snadná aplikace 
• vysunovací, bez nutnosti ořezáváníOČI

2 v 1 odličuje  
a pečuje

pomůcky na úpravu obočí

oční linky

odličovačeoční stíny a oční linky

•  duální složení odstraňuje  
i voděodolný make-up

• šetrný, ale účinný
•  nezanechává  

lepkavý pocit

 • 
vy

su
no

vací •  
vysunovací

Oční stíny 
a linky 2 v 1
1 g 

Tužka 
na obočí
0,25 g 

Tekuté oční linky 
Super Definition
1 ml 

Tužka 
na oči
0,28 g 

Oční linky 
Diamonds
0,28 g 76

IDEÁLNÍ  
K ODSTRANĚNÍ 
DLOUHOTRVAJÍCÍHO 
 MAKE-UPU!
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Brown  
Black

Blackest 
Black

BlackBlackBrown  
Black

Brown  
Black

BlackBlackest 
Black

Black 
Brown

Black Black

Brown
Black

NavyBlackest 
Black

úžasná délka  
a oddělení
Složení s vlákny v barvě havraní 
černě dodá řasám intenzivní barvu 
a délku pro dramatický vzhled očí.

extrémní délka
Pokročilé složení s mikrovlákny,  
která okamžitě přiléhají k řasám  
a prodlužují je až o 87 %*.

* Klinické testování délky horních řas.

Jedinečné složení s mikrovlákny, 
která dodávají řasám legendární 
objem bez žmolků.

Pokročilé složení s keratinem  
a se zvětšujícími vlákny obalí  
kolem každé řasy a dodá  
jim maximální objem. 

VODĚODOLNÁ

legendární objem 
v jediné vrstvě

ohromující objem 
od kořínků ke 
konečkům

Inovativní 
kartáček
se štětinami  

různých délek pro 
precizní nanesení  

a pokrytí od kořínků 
ke konečkům.

JIŽ BRZY!
NOVÁ ŘASENKA 
EUPHORIC 
PRO ÚCHVATNÝ OBJEM 
BEZ ZATÍŽENÍ ŘAS
V NABÍDCE OD  
KAMPANĚ 2/2020!

NOVINKA

1. OBJEM
2. PRODLOUŽENÍ
3. ODDĚLENÍ
4. POZVEDNUTÍ
5. SYTÁ ČERNÁ 

5 geniálních  
efektů v 1

OČI

Řasenka Lash 
Genius 
10 ml 

Řasenka 
Euphoric
10 ml 

Řasenka 
SuperExtend
7 ml 

Řasenka 
SuperSHOCK Max
10 ml 

Řasenka 
SuperShock
10 ml 

Řasenka SuperExtend 
Winged Out
7 ml 

Kartáček 
inspirovaný 

pírkem dokonale 
pročeše všechny 
řasy včetně těch 

nejkratších  
v koutcích oka.

Dvouvrstvý 
kartáček 

se štětinkami,  
které v kombinaci  

s hřebínkem 
extrémně  

prodlouží řasy. 

Inovativní 
kartáček 

se šikmými štětinami 
umožňuje maximální 

nanesení barvy na 
řasy a objem od 

kořínků ke konečkům.

Velký syntetický 
kartáček 
s ohebnými  

štětinami pročeše  
a obalí jedním 

tahem každou řasu.

8

PRO 
PRECIZNÍ 

LÍČENÍ

PRONIKAVĚJŠÍ 
POHLED

DVOJNÁSOBNÝ 
OBJEM
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Sun 
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Beige
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Beige
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Beige

Warm 
Ivory

Natural 
Beige

Nude

Light 
Nude

Porcelain

Light 
Ivory

Creamy 
Natural

Shell

Natural 
Tan

Natural Beige

Ivory

Medium Beige

Ivory

Fair Radiance

Natural Radiance

Warm Radiance

Fair

Light

Golden Fair

Ivory

Shell

Natural Beige

Medium Beige

Almond

Cream

Nude

Ivory

Warmest 
Beige

Ivory

Almond

Warmest 
Beige

Nude

Cream

Light Ivory

Warm Ivory

Light Nude

Light Beige

Nude

Neutral Fair

Golden Fair

Pink Fair

Neutral Light 
Medium

Golden LightLight Ivory

Light Beige

Nude

Natural Beige

Medium Beige

Ivory

Sun Beige

Soft Honey

Nude

Shell

Alabaster

•  rozjasňující složení s rostlinnými 
výtažky a pečujícím komplexem 
HydraCalm

•  hydratuje, zklidňuje a vyhlazuje
•  dlouhotrvající efekt; pro suchou, 

citlivou pleť; poskytuje střední krytí

•  matující složení s rostlinnými 
výtažky a komplexem Nature Matte 
absorbující kožní maz

• zdokonaluje a vyhlazuje
•  pro normální až mastnou pleť; 

poskytuje střední krytí

• 100% krytí a přirozený vzhled*
• zmatňuje bez efektu masky
• dlouhotrvající s lehkým složením

* Výsledky spotřebitelské studie se 112 ženami.

matný make-up se perfektně 
sladí s tónem vaší pleti a 
poskytuje ultra matný efekt

•  zmatňuje pleť po celý  
den

•  redukuje viditelnost  
akné a kruhů pod očima

• lehké složení

rozjasňující 
make-up

matující  
make-up

přizpůsobivý 
make-up

ultra matný 
make-up

krémový make-up s pudrovým efektem

1.  SJEDNOCUJE pleť  
jako make-up

2. KRYJE jako korektor
3. ZMATŇUJE jako pudr

tuhý pudr
•  zmatňuje pleť, zatímco  

přirozeně rozjasňuje
• snadno se roztírá  
• nezatěžuje pleť

střední krytí střední až plné krytí plné krytí

ŽHAVÝ 
TREND!

dlouhotrvající  
matný make-up
•  efekt svěžího vzhledu  

až na 24 hodin*
• odolný proti rozmazání a stírání
• lehké prodyšné složení•  redukuje viditelnost akné 

a kruhů pod očima
• poskytuje přirozené krytí
•  snadné a přesné 

nanášení

krycí tyčinka

rozjasňující 
korektor
• zakrývá tmavé kruhy  
a rozjasňuje oční okolí
• díky perleťovým 
pigmentům poskytuje  
zářivý efekt
• krémové složení  
se snadno roztírá

TVÁŘ

* 
V

ýs
le

d
ky

 z
á

ka
zn

ic
ké

 s
tu

d
ie

 s
e

 11
0

 ž
e

n
a

m
i.

AŽ 

HODIN*

Zklidňující make-up  
s matující složkou True Colour
30 ml

Zklidňující make-up  
s reflexní složkou True Colour
30 ml

Tekutý make-up  
Flawless SPF 15
30 ml 

Krycí tyčinka 
Flawless
1,8 g Matující tuhý pudr 

8 g 

Matující make-up 
Flawless
30 ml 

Rozjasňující 
korektor na tmavé 
kruhy pod očima
6,5 ml 

Krémový make-up  
s pudrovým efektem
9 g 
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Make-up  
s 24hodinovým efektem
30 ml 

střední až plné krytí 

JIŽ BRZY!
KOREKTOR POWER 
STAY PRO BEZCHYBNÝ 
VZHLED V V NABÍDCE 
JIŽ OD JARA 2020!

NOVINKA

chladný tón teplý tón neutrální tón 

Při výběru správného odstínu make-upu se řiďte tónem své pleti:
• máte-li studený tón pleti, zvolte růžové odstíny
• máte-li teplý tón pleti, zvolte žluté odstíny
Neutrální odstíny jsou vhodné v případě, kdy tón vaší pleti není jednoznačný.

te
chnologie Blue P

igm

ent IQ

TIP EXPERTA!
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Light FairLight 
Medium

Bronze 
Vibes

Solar Rays of 
Sunshine

Golden 
Touch

Deep 
Bronze

Deep 
Bronze

Warm 
Glow

CoolMedium 
Tan Gleam and Shape Glow and Sculpt

00000

rozjasňující perly 

pro jemně rozzářený vzhled

naše oblíbené perly na tvář

bronzové  

perly pro jemně opálený vzhled 

matující pudr  
v podobě perel 

pro přirozený matný vzhled

paletka na profesionální 
konturování
4 odstíny v multifunkční paletce ke 
zkrášlení a tvarování obličeje

NA VÝBĚR VE 2 BAREVNÝCH PROVEDENÍCH

1. TVARUJTE
Tmavý krém 
pomáhá definovat 
obrysy obličeje 
a slouží jako 
podklad pod matný 
konturovací pudr. 

2. ZVÝRAZNĚTE
Krémový 
rozjasňovač 
poskytuje vyhlazující 
efekt před nanesením 
rozjasňujícího pudru. 

3. KONTURUJTE
Matný konturovací 
pudr fixuje tmavý 
krém a zvýrazňuje 
obličejové kontury.

4. ROZJASNĚTE
Zářivý pudr 
završuje líčení 
dodáním zdravého 
a rozjasněného 
vzhledu.

pro střední odstíny pletipro světlé odstíny pleti

bronzující tyčinka

naneste tyčinku s krémovým 
složením na tváře či rty pro 
zlatavý jas beze šmouh

bronzující paletka

přetřete štětcem všech  
5 odstínů, abyste vytvořila 
přirozeně opálený vzhled,  
nebo je používejte jednotlivě 
pro líčení očí a zvýraznění 
kontur obličeje

bronzující kapky

kapky naneste přímo na pleť 
nebo je smíchejte se svým 
make-upem či krémem  
pro jemně zlatavý třpyt

TVÁŘ
kolekce
bronzujícího
líčení

ŽHAVÝ 
TREND!

Rozjasňující 
perly na tvář
22 g

Paletka  
na konturování
14 g 

Bronzující 
kapky
14  ml 

Kompaktní 
bronzer
2,8 g 

Bronzující 
tyčinka
8 g 

Perly na tvář 
Flawless 
22 g 

Bronzové 
tónovací perly
22 g 

1.  
TVAROVÁNÍ

2.  
ZVÝRAZNĚNÍ

3.  
KONTUROVÁNÍ

4.  
ROZJASNĚNÍ

1312
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Hranatý tvar obličeje
Tvář s podobnou šířkou čela a spodních 
čelistí připomíná tvar čtverce.

• Hlavní cíl: vylepšit proporce tváře.
•  Bronzer naneste od vršku ucha dolů ke 

koutku úst, na spánky a na hrany čelisti.
•  Rozjasňovač aplikujte na střed čela  

a na bradu.

Kulatý tvar obličeje
Tvář s kulatou bradou a délkou a šířkou  
o podobných rozměrech.

•  Hlavní cíl: opticky zeštíhlit tvář  
a zvýraznit její kontury.

•  Naneste bronzer na spánky,  
na hrany čelistí a pod lícní kosti.

•  Krouživými pohyby aplikujte rozjasňovač 
na střed čela, bradu a lícní kosti.

Oválný tvar obličeje
Díky vyváženým proporcím bývá 
považován za ideální.

•  Hlavní cíl: přirozeně podtrhnout  
největší přednosti tváře.

•  Naneste trochu bronzeru  
pod lícní kosti a na spánky.

•  Rozjasňovač aplikujte na střed čela, 
bradu a horní část lícních kostí.

Trojúhelníkový tvar obličeje
Tvář, která je spíše dlouhá než široká,  
a má vysoké čelo a špičatou bradou.

•  Hlavní cíl: opticky zmenšit čelo  
a vyrovnat obličejové proporce.

•  Naneste bronzer podél vlasové linie,  
pod lícní kosti a do středu brady.

•  Rozjasňovačem zvýrazněte střed  
lícních kostí, čela, bradu a spodní čelist.

DOKONALÝ MAKE-UP JE ZÁKLAD

1. HYDRATAČNÍ KRÉM
Klíčem k bezchybnému vzhledu vašeho líčení je 
hladká a dobře hydratovaná pleť. Před nanesením 
make-upu proto na pleť vždy aplikujte lehký 
hydratační krém.

2. MAKE-UP
Make-up volte vždy dle potřeb své pleti.  
Můžete jej nanášet štětcem, navlhčenou  
houbičkou na make-up nebo prsty.  
Ujistěte se však, že je dostatečně  
rozetřený, především v oblasti nosu,  
dolní čelisti a krku.

Jak zvolit správný odstínu make-upu?

3. KOREKTOR
Tmavé kruhy pod očima zamaskujte korektorem. 
Můžete použít houbičku na make-up nebo speciální 
štětec. Lze jím také rozjasnit střed tváře, konkrétně 
nos, čelo či bradu. Aby korektor působil přirozeně, 
měl by být o odstín světlejší než váš make-up.

4. PUDR
Fixační pudr tvoří poslední krok základní fáze líčení. 
Na korektor a oblasti s větší tendencí k tvorbě 
mazu (např. v T-zóně) jej nanášejte navlhčenou 
houbičkou. Na zbytek tváře můžete pudr nanést 
krouživými pohyby štětce.

Vždy vybírejte odstín, který je nejblíže tónu vaší pleti, 
a ideálně jej vždy vyzkoušejte na pleť v oblasti dolní 
čelisti, jejíž zabarvení nejlépe odpovídá vašemu 
přirozenému tónu.

Při výběru make-upu mějte na paměti 
 také podtón své pleti:
• máte-li studený podtón, vybírejte odstíny dorůžova
• máte-li teplý podtón, vybírejte odstíny dožluta

Je-li vaše pleť kombinací obou podtónů,  
volte neutrální odstíny.

1514

PROFESIONÁLNÍ KONTUROVÁNÍ TVÁŘE

Tajemství dokonalého konturování spočívá v potlačení 
nelichotivých rysů tváře pomocí bronzeru a zvýraznění 
těch žádoucích díky rozjasňovači. Při práci s konturami  
je vždy třeba brát ohled na konkrétní tvar obličeje.

TVÁŘTVÁŘ
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∆ Lava 
Love

O Chic

O Twinkle 
Pink 

O Pout

* Frostiest 
Mauve 

O Proper 
Pink 

∆ Red 
2000

O Dream 
Fuchsia 

O Frozen 
Rose 

∆ Blush 
Nude

* Sparkling 
Nude

∆ Latte

∆ Carnation 
O Country 

Rose 

∆ Buttered 
Rum 

* Bronze 
Treasure 

* Iced 
Coffee 

∆ Tangerine 
Tango ∆ Hibiscus

∆ Toasted 
Rose * Silky 

Peach 

∆ Ripe 
Papaya 

∆ Hot 
Pink 

∆ Berry 
Berry Nice

∆ Perfect 
Red

∆ Sangria

∆ Mocha

O Chic

∆ Ripe Papaya 

∆ Tangerine Tango 

O Silky Peach 

∆ Buttered Rum 

∆ Hot Pink 

* Bronze Treasure 

∆ Carnation 

O Country Rose 

* Iced Coffee 

∆ Lava Love

∆ Hibiscus 

∆ Perfect Red

∆ Red 2000

O Twinkle Pink 

* Sparkling Nude

∆ Blush Nude

∆ Latte

O Pout

∆ Toasted Rose 

O Proper Pink 

O Frostiest Mauve 

O Frozen Rose 

O Dream Fuchsia 

∆ Berry Berry Nice

∆ Sangria

∆ Mocha

Nezapomeňte před nanesením rtěnky 
na peeling rtů, díky kterému se barva 
bude hladce roztírat a žádná suchá 
místa nebudou kazit dojem.

•  krémová rtěnka se 
samoobnovujícími pigmenty  
dodává rtům bohatou sytou barvu

• s pečujícími oleji a vitaminem E
•  široký výběr odstínů s různými 

efekty; s SPF 15

sytá barva  
a vyživující péče

studený p
o

d
tó

n pleti te
pl

ý 
p

o
d

tó
n 

pl
et

i

Náš graf vám odhalí, 
které odstíny vám 

budou slušet!

RTY

TIP EXPERTA!

TEPLÝ 
podtón pleti 

STUDENÝ 
podtón pleti

VYBERTE SI IDEÁLNÍ ODSTÍN RTĚNKY!
Klíč k nalezení ideální rtěnky spočívá ve výběru toho správného odstínu, 
který bude ladit s podtónem vaší pleti (více informací na str. 3). Správně 
zvolený odstín bude lichotit vaší tváři, zvýrazní vaše oči a celkově zkrášlí 
váš vzhled. A to vše díky obyčejné rtěnce.

• Pro teplý tón pleti zvolte odstíny s nažloutlými podtóny:

Jarní typ – broskvové tělové odstíny, jasně oranžová, korálově červená
Podzimní typ – oranžově červené odstíny, hřejivé tělové odstíny a hnědá

• Pro studený tón pleti vyberte odstíny s namodralými pigmenty:

Letní typ – světlé růžové odstíny, tlumená fuchsiová, malinově červená
Zimní typ – syté růžové a fialové odstíny, vínová, švestková a bordó 
červená

1716

Rtěnka True Colour
3,6 g

* třpytivé odstíny
O perleťové odstíny
∆ krémové odstíny
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Splendidly Fuschia

Perfectly NudeAu  Naturale

Marvelous Mocha

Red  Supreme

Berry Blast

Ideal Lilac

Roseberry Red

Pure PinkPeach Flatters

Hibiscus Blossom

Vibrant Melon

Posh Petal
Misty Mocha

Breathless Nude

Cherry Delight

Pink Hush

Plum Illusion

Bitten Apple

Mauve Whisper

Electric Pink

Coral Fever

Wild Cherry

Ruby Kiss

Ravishing Rose

Adoring Love

Wistful Wine

Hot Plum

Overdrive OrchidPower On Plum Fail-Proof Fuchsia

Persistent Pink

Run On Rouge

Relentless Rose Resilient Red

Powder Blush

Magnificent 
Mauve

Merry 
Magenta

Cashmere Taupe

Play Peach

Charge Mouve

Stay Put Sangria

Fierce Pink

Moves Melon

Influencing Latte

Non-Stop Nude

Cant Quit Cafe Dynamite Cherry

19

Unforgettable

Wanted

Flawless

Perfection

Statement

Admire

Crave

Desire

Ultimate

Legendary

Worthy

1918 19

100% matný efekt  
bez vysušování*
• sametové složení se snadno nanáší
• nevysušuje rty a chrání je před ztrátou hydratace
• poskytuje dlouhotrvající, sytou a matnou barvu

Dokonale matná 
barva až na 16 hodin

• přirozený efekt
• nevysušuje rty 
• při aplikaci není potřeba otiskovat  

matný efekt bez starostí

matné rty

* 
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 11
6

 ž
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RTY

• DLOUHOTRVAJÍCÍ EFEKT
rtěnka se nerozmazává ani 
nestírá

• INTENZIVNÍ BARVA
sytý matný odstín jak
po nanesení, tak po celý den

• POHODLNÉ NOŠENÍ
díky lehkému složení 
zanechává na rtech příjemný 
pocit

ŽHAVÝ 
TREND!

* 
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JIŽ BRZY!
NOVÁ MATNÁ RTĚNKA 
LEGEND S INTENZIVNÍ 
PIGMENTACÍ V JEDNOM 
TAHU V NABÍDCE  
JIŽ OD JARA 2020

NOVINKA
Tekutá rtěnka 
Power Stay
7 ml 

Matná 
rtěnka

Legend
3,6 g 

Rtěnka 
Delicate Matte 
3,6 g 

Rtěnka True 
Colour Matte 
3,6 g

HODIN*
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Clear

∆ Rose Creme

∆ Forever Pink

∆ Frisky Red

∆ Sunset

∆ Cappuccino

∆ Eternal Flame

∆ Totally Twig

∆ Vintage Pink

∆ Pink Peach

∆ Lasting Pink

Pink Bouquet 

Simply Spice 

Mystery Mauve 

Coral Desire 

True Red 

Nude 

Pink Cashmere 
2

O Crystal  
Lilac

O Pink 
Watermelon

∆ Precious 
Pink

∆ Perfect  
Pout

O Iced Pink

∆ Mulberry

O Nude

∆ Nude  
Muse

∆ Naturally 
Bare

* Strawberry 
Shine

∆ Tangerine 
Gleam

* Coral Reef

∆ Violet Pop

∆ Fiery Red

* Rave

* Shimmered

∆ Clear
Shimmering 
Petal

Metalic Violet

Metalic Pink

Metalic Bordeaux

Metalic Blush

Metalic Rose

Metalic Plum

Metalic Nude

Metalic Cherry

Blossom

TIP EXPERTA!

JIŽ BRZY!
NOVÁ TEKUTÁ  
RTĚNKA PRO TRENDY 
METALICKÝ EFEKT
V NABÍDCE  
JIŽ OD JARA 2020

NOVINKA

RTY

Rtěnka  
Ultra Beauty 
1,8 g 

Tekutá rtěnka  
s metalickým efektem
3 ml 

JAK SPRÁVNĚ  
ORÁMOVAT RTY?

1.  VYKRESLETE HORNÍ  
A SPODNÍ LINII RTŮ

•  chcete-li opticky zvětšit své rty, 
vykreslete obrysy rtů po vnějším 
okraji jejich přirozené linie

•  chcete-li opticky zmenšit své rty, 
vykreslete obrysy rtů po vnitřním 
okraji jejich přirozené linie

 
2. LINKY JEMNĚ ROZETŘETE

3.  VYPLŇTE VNITŘEK RTŮ  
A NANESTE RTĚNKU

Tužka na rty
0,28 g 

Vyživující 
péče na rty 
s oleji
7 ml 

hydratační lesk na rtydokonalé kontury  
po dlouhé hodiny
• dokonale konturuje a zvýrazňuje rty
• bohaté barvy vypadají svěže po celé hodiny
• krémové složení je lehké a velmi příjemné

saténová barva  
a dlouhotrvající efekt
•  dlouhotrvající barva  

bez vysoušení rtů
•  střední až plné krytí  

se saténovým efektem
• ochrana SPF 15 

•  dodává rtům dokonalý  
lesk a hydrataci

•  složení se samoobnovujícími  
se pigmenty pro plné krytí

• s olejem, SPF 15; nezanechává otisky

vyživující olejová  
péče na rty
•  pečuje o rty a dodává jim  

až 3x více hydratace* 
• dodává rtům jemnou barvu a lesk
• není mastná či lepkavá

VYBERTE SI ODSTÍN 
KONTUROVACÍ TUŽKY

21

MATNÉ 
PIGMENTY
METALICKÉ 
ČÁSTICE

* třpytivé odstíny
∆ jiskřivé odstíny
O perleťové 
odstíny

Lesk na rty 
Glazewear
6 ml 

202007_CE_7_0010.indd   All Pages 17/02/2020   09:38



Black Brown
Black

Black Black NavyBrown 
Black

Blackest 
Black

Brown 
Black

Blackest 
Black

Brown 
Black

Cobalt

Tropic Teal

Plumful

Blackout

Silver 
Shimmer

Rich Copper

Midnight

Bronze Sheen

Deep Violet

Intense Brown

Cobalt Blue

True Black

Infinite 
Teal

Totally 
Taupe

Gold 
Gleam

Forever 
Bronze

Lasting 
Lilac

Ice Out

Lavenders 
Edge

Neutral Zone

• líčení inspirované  
nejnovějšími trendy

• výrazné, syté barvy
• nejžhavější tipy a triky

NÁSLEDUJTE 
MÓDNÍ TRENDY!

Nejžhavější novinky k vyjádření 
vašeho stylu

OČI

zahnutý kartáček 
snadno pronikne 
k řasám a dodá 

jim objem

koncentrované složení  
s kolagenem řasy zahustí  
bez slepení

exkluzivní 
kartáček dodá 
řasám objem  

od kořínků 

kartáček zachytí 
a zvýrazní  

i ty nejkratší řasy

kartáček  
s ohebnými 

štětinami 
a hrotem  

pro přesné 
nanášení 

1000 vláken v jedné tubě 
pokryje každou řasu

vyhlazuje, prodlužuje 
trvanlivost očních stínů  
a tužek, pro všechny  
tóny pleti

báze pod oční stíny

výrazné 
gelové linky

gelové oční linky 
pro výrazné  
a intenzivní líčení, 
které vydrží

jemná tužka  
s aplikátorem pro 
rozetření, ideální 
pro vytvoření 
kouřového líčení

kouřový 
efekt

OBJEM A HUSTOTA
ohromující objem,

až 6x hustší řasy!**

OBJEM A DÉLKA
dokonalé řasy

jako ze salonu

řasenkyoční linkyoční stíny

Řasenka  
Big and 
Daring
10 ml 

Řasenka Big 
and False
10 ml 

dlouhotrvající barva
voděodolné krémovogelové oční  
stíny pro intenzivní barvu až na 18 hodin*

* 
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Krémové oční stíny 
Artist
5 g 

Gelová tužka  
na oči
1,2 g

Oční linky  
s aplikátorem
1,08 g

elastické složení pro až 2x větší 
flexibilitu řas oproti běžným 
prodlužujícím řasenkám  
od Avonu

zhušťující složení pro pokrytí 
jedním tahem a přesné oddělení 
horních a spodních řas

OBJEM A DÉLKA
efekt prodloužení 

jako ze salonu

OBJEM A PŘESNOST

bez žmolků a slepování

**
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Řasenka Big 
and Extreme
10 ml 

Řasenka 
Big and 
Phenomenal
10 ml 

Báze pod oční stíny
5 g 

V
O

D
Ě

O
D

O
L

N
Á
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Blonde Deep Brown Deep 
Brown

Soft 
Brown

Light 
Brown

BlondeAuburn Soft 
Brown

Deep 
Brown

Light 
Brown

Light 
Brown

Deep 
Brown

Soft 
Brown

Light 
Brown

Medium 
Brown

Blonde FlushedGildedChilled

PŘIROZENÉ VÝRAZNÉ

JAK NA TO:

1.  Pro efekt dokonalého vytvarování zvýrazněte krátkými  
tahy kartáčku přirozený tvar obočí

2.  Vyčešte obočí směrem nahoru a získejte nedbalý,  
plný a nadýchaný vzhled

TRENDY

Zvolte si svůj styl!OBOČÍ

ŽHAVÝ 
TREND!

řasenka na obočí

barevné složení a zúžený 
kartáček umožňují 
vytvořit uhlazený  
i nedbalý vzhled

trendy metalické odstíny  
pro zvýraznění očí a obočí

metalická barva  
na oči a obočí 2 v 1

Tužka na tvarování 
obočí
0,28 g

Krémový gel 
na obočí
4 g

Sada na úpravu 
obočí
2,6 g

Linky  
na obočí
1 ml

Gel na 
obočí a oči
5 g 

dlouhotrvající 
líčení obočí

linky s trojitým hrotem  
pro obočí jako ze salonu   
s dlouhotrvajícím efektem

pro přesné  
a dlouhotrvající 

zvýraznění obočíšpičatý hrot pro 
vytvarování, široká část 
pro vykreslení

vosk a stín na obočí 
2 v 1 pro dokonale 

upravený vzhled

tužka na tvarování 
obočí

Řasenka  
na obočí
3,5 g

ÚŽASNÉ! 
INOVACE!

unikátní trojitý hrot

25

JAK NA TO:

1. Tužkou načrtněte tvar obočí a krátkými tahy ho vyplňte.

2.  Obočí zafixujte voskem a pro maximálně upravený vzhled 
obočí vystínujte.

JAK NA TO:

1. Nejprve upravte hustotu obočí pomocí linek.

2.  Následně naneste gel od spodního okraje obočí  
až k jeho konci.

Než začnete, pročešte obočí pomocí tužky na obočí s kartáčkem ze str. 46 pro rovnoměrné nanesení barvy.
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Star Struck
Soft Peach

Cheeky Melba

Candy Flush

Desert Rose

Fair

Medium

Flickering 
Lights

Get Lit

Stage 
Glow

Light Medium

Fair

Candlelight

2 v 1  
podkladový a fixační sprej 
sprej připraví pleť na aplikaci  
make-upu jako báze, fixuje make-up  
a dodává vašemu líčení přirozený 
vzhled

Používejte jako bázi  
pod make-up nebo na závěr líčení 
pro fixaci make-upu. Držte sprej  
20 - 25 cm od obličeje, zavřete oči  
a jemně 2-4krát nasprejujte na pleť.

poskytuje pleti zářivý a hydratovaný vzhled;  
lze nanést na čistou pleť, nebo na make-up

rozjasňující báze

ŽHAVÝ 
TREND!

rozjasňující tyčinka
rozjasňující tyčinka pro bezchybný, 
přirozeně zářivý vzhled

duhový rozjasňovač  
s 5 odstíny, které po smíchání  
dodají pleti zářivý jas

rozjasňující kapky
koncentrované složení pro nádherně  
zářivý jas v jediné kapce

banánový pudr
ideálně se přizpůsobí jakémukoliv tónu pleti pro 
dokonalé krytí a zkrášlující efekt; použijte jako 
finální krok líčení nebo na techniku baking

bezbarvý pudr fixuje make-up, pomáhá snížit 
viditelnost nedokonalostí a dodává pleti 
matný vzhled

redukuje viditelnost nedokonalostí  
a pórů pro bezchybný vzhled

profesionální fixační pudrpodkladová báze 
pod make-up

krémový korektor  
kryje nedokonalosti a tmavé kruhy  
pod očima po celý den

krycí tuhý pudr 
pudr s vysokým krytím okamžitě sjednocuje 
 a zdokonaluje tón pleti  
pro bezchybný vzhled; neucpává póry,  
s SPF 30

SLOŽENÍ 
OBOHACENÉ O 
KOMPLEX HD FINISH 

S ČÁSTEČKAMI, 
KTERÉ ODRÁŽEJÍ 

SVĚTLO PRO ZAKRYTÍ 
NEDOKONALOSTÍ

TVÁŘ
svěží pudrová barva na líčka 

okamžitě dodá pleti zářivý vzhled  
a hedvábně hebký pocit

STROBING
Jedná se o techniku konturování tváře 
pomocí rozjasňování, která dokonale 
oživí vzhled tváře a navrátí jí odpočatý 
a mladistvý vzhled. Po sjednocení tónu 
pleti make-upem naneste rozjasňovač 
na vyvýšená místa obličeje – na horní 
část lícních kostí, hřbet nosu, nad střed 
horního rtu, na bradu,  
na čelo a pod obočí.

Rozjasňovač 
Magical
2,8 g

Krémový 
korektor
1,4 ml

Sypký 
fixační pudr
9 g 

Sypký 
fixační pudr
9 g 

Rozjasňující 
báze
30 ml 

Krycí pudr  
SPF 30
10 g 

Bezbarvá báze pro 
vyhlazenou pleť SPF 20
30 ml 

Růž na tvář
1,4 g

Rozjasňující 
tyčinka Magix
8 g 

Sprej pro dokonalý 
make-up
125 ml 

Rozjasňující 
kapky
14 ml 2726

chladný tón teplý tón neutrální tón 
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Clear

Nude

Plumping 
Pearl

Pink Pout

Cherry Topped

In the Moment

Anything Goes

After Dark

Neutral Stance

Perked Up

Sculpt It

Full On

Rock On

Bare My Soul

Forever Mine

Lip Candy

Endless Kisses

Stay Cool

Poppin Poppy

Lasting Impression

Bright Side

Inked Rose

Lolli Lips

Give Me Heat

Make Me Up

Uptown Pink

Berry Cute

Rose Kisses

Truffle

Divine Wine

Pink Pop

Plumping Plum

Chocolate

Reddy to Go

Puckered Pink

Rebel Red

Roasted Red

Cocoa Kisses Mad for Mauve

Cantaloupe

First CrushFalling For You

Red ExtremeHeartbreakerSangria Shock Berry Bold

Luv UBe LoudExtreme Mauve Pink Punch

Sweet Taffy TemptressSpellbound Blue Suede

Blushing BeautyPucker Up

Street StyleNude Attitude

Sweetheart Rosy Outlook

Wink of Pink

Mauve

Blushing
1045 4

Chic Feelings
1196 5

Sugar Rush
1478 7

Love Bite

1053 8

Pouty

Vintage Smoke

0306 1

It Girl
1066 

0

RedHead

1135 3

Nudeitude

1039 7

Work It

Caffeined

Love SpellSkyline Nude

Head Turner

0383 0

Fabulosity

1004 1

Pinking About You

0204 8

Whipped Latte

0732 8

TKO

0891 2

Irresistible

Orange You Happy

Mystique

Passion It

0948 0

Downtown Edge

Flushed

0508 2

Dare To Be Bare

Naked Crush

Nude Vibes

Rosy Flush

Kissy Face

Rock Star

Lacquered Up

více barvy jedním tahem!
rtěnka se složením obohaceným o bázi,  
díky které vydrží na rtech celé hodiny

1. dodává objem díky kolagenu
2. vyhlazuje díky retinolu
3. zpevňuje díky kofeinu

rtěnka s 3D efektem linky na rty 2 v 1
dokonale přesné linky  
a sytá barva, která vydrží

dlouhotrvající oslňující lesk dokonale matný efekt bez vysušování

•  dlouhotrvající výdrž  
bez vysušení

• intenzivní plné krytí
•  přesné nanášení  

bez rozpíjení

tekutá rtěnka  
se 2 efekty

lesk a mat

dlouhotrvající  
kontury rtů
dlouhotrvající gelová  
tužka v intenzivním  
odstínu zvýrazní  
obrysy rtů a zabrání 
rozmazávání rtěnky

RTY
1. dodává objem
2. dodává lesk
3.  hydratuje, obsahuje  

vitaminy A, C a E

lesk na rty  
s 3D efektem

s c

hladivým efektem

dodává rtům plný vzhle
d

Tekutá rtěnka 
s matujícím 
efektem
7 ml 

Tekutá rtěnka  
s lesklým efektem
7 ml 

Linky na 
rty 2 v 1
1,6 ml

Tužka na rty 
Pro Line
1,2 g

Rtěnka 3D 
Plumping
3,6 g

Lesk na rty 
3D Plumping
7 ml 

Rtěnka Epic 
Lip
3,6 g 2928
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Trust Fall

Nailed It

Pulse  
And Flow

Flutter Fly

Limitless

Be So 
Sweet

Free To Be

Orbital Lust

Stellar Glow

Supernova Kiss

Sonic Boom

Reflective Scandal

Hyper Fusion

Nude Eclipse

Pretty Illusion

Aura On

Futuristic Dreams

Interstellar Love

Pout Goals

Cosmic Float

Blast Off

Celestial Crush

Kinda 
Hot

VYTVOŘTE OMBRÉ EFEKT

Zvolte si dva odstíny pudrové rtěnky 
 – jeden světlejší a jeden tmavší.

1.  Nejprve na rty naneste světlejší 
odstín, ale vyhněte se okrajům rtů.

2.  Barvu rozetřete do ztracena tak,  
aby uprostřed byla nejsytější.

3.  S nanášením tmavšího odstínu 
začněte od koutků rtů.

4.  Tmavší odstín opatrně rozetřete  
do světlejšího, aby tak vznikl 
přirozený barevný přechod.

Hotovo!

TŘPYTIVÁ 
RTĚNKA 

pokryje vaše rty kosmickými odlesky

•  KOSMICKÝ LESK
tisíce třpytivých 
mikročástic v rtěnce 
odrážejí světlo a vytváří 
jedinečný lesklý efekt

•  SYTÁ BARVA
třpytivé částice zesilují 
pigmenty rtěnky pro 
středně intenzivní  
až intenzivní barvu

•   EFEKT,  KTERÝ 
VYDRŽÍ

rtěnka se snadno  
nanáší  a vydrží  
celé hodiny ŽHAVÝ 

TREND!

PIGMENT
pro sytější barvu 

ponořte aplikátor do 
pigmentu v uzávěru

SYTOST
vyplňte rty dokonale 

pigmentovanou 
barvou

PRECIZNOST
přesné nanášení 
díky pěnovému 

aplikátoru

LEHKÉ SLOŽENÍ
tak nadýchané, 
že ho na rtech

ani neucítíte

I N T E N Z I V N Í 
M A T N Á  P U D R O VÁ 

R T Ě N K A ,
K T E R Á  N A  R T E C H  V Y T V O Ř Í 

H E D V Á B N Ý  B A R E V N Ý  Z Á V O J

RTY

Pudrová rtěnka 
s pěnovým 
aplikátorem
0,5 g

Rtěnka Prism
3,6 g 3130
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Porcelain

Light 
Medium SilkLight Creme

Nude Bodice

Medium 
Bisque

Fair SilkFair Creme
Natural 
Glamour

Beige Linen

Porcelain

Nude Bodice

Medium Bisque

Natural 
Glamour

Beige Linen

Porcelain

Nude Bodice

Medium Bisque

Beige Linen

Natural 
Glamour

Porcelain

Natural 
Glamour

Nude Bodice

Beige Linen

Medium Bisque

2 v 1 matující  
a sjednocující
make-up a podkladová 
báze s SPF 15

vytváří dokonalý vzhled  
pleti s jednotným tónem, 
 bez viditelných pórů, linií 
a lesku; poskytuje pocit 
hydratované a kašmírově 
jemné pleti.

Ultra lehký pěnový 
matující
make-up s SPF 10

dodává pleti bezchybný vzhled 
bez lesku, který vydrží až 10 
hodin za každého počasí.

Tuhý pudr s výtažky 

z bílého safíru a jemnými pigmenty 
zakrývá nedokonalosti, sjednocuje tón 
pleti a dodává pleti matný vzhled.

Krycí tyčinka 

s výtažky z bílého 
safíru redukuje 
viditelnost 
nedokonalostí 
a dodává pleti 
bezchybný vzhled.

MINERÁLNÍ 
ROZJASŇUJÍCÍ 

SLOŽENÍ

Minerální 
tekutý make-up  
 
s rozjasňujícími částečkami 
dokonale rozzáří a hydratuje pleť 
po celé hodiny.

Hedvábný make-up 

s výtažky z bílého safíru rovnoměrně 
splyne s tónem pleti pro bezchybné 
krytí nedokonalostí a hydrataci.

• kvalitní složení  
• bohaté barvy pro oslnivý vzhled

• luxusní designové balení

OKUSTE 
KLASICKOU 

ELEGANCI

TVÁŘ

S VÝTAŽKY  
Z BÍLÉHO SAFÍRU

S VÝTAŽKY 
Z BÍLÉHO SAFÍRU

S VÝTAŽKY 
Z BÍLÉHO SAFÍRU

Make-up Cashmere 
Indulgence Luxe
30 ml 

Krycí make-up 
Luxe SPF 15
30 ml 

Hedvábný tuhý 
pudr Luxe
10 g 

Krycí tyčinka 
Luxe
1,8 g

Tekutý make-up Luxe pro 
dokonalou pleť SPF 10
30 ml 

Hedvábný tekutý
make-up Luxe SPF 20
30 ml 3332
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34

Caviar Brown Bronze Light Brown

Caviar Black Black Dark Brown

Honey Tint

Natural Tint

Rose Tint

Berry Tint

Onyx Black

Lustering 
Nude

Provocative 
Pink

Polished 
Rose

Designer 
Red

Silky 
Apricot

Alluring 
Nude

Glam 
Poppy

Nude 
Slip

High Style 
Coral

Pink 
Satin

Runway 
Plum

Rose 
Silk

Red 
Haute

Couture 
Copper

Prodlužující řasenka 

s výtažky z perel a hedvábí  
o řasy pečuje a poskytuje jim  
efekt pozvednutí a prodloužení.

Profesionální 
tužka 

na obočí s inovativním 
gelovým složením  
s mikrovlákny, která 
obočí vyplňují  
a dodávají mu 
 opticky plnější vzhled.

AŽ O 
43 % 
DELŠÍ 
ŘASY!

ČERNÝ 
DIAMANTOVÝ 

PRÁŠEK

RETINOL 
A KOLAGEN

JEMNÁ 
HOUBIČKA

Krémová rtěnka 

s výtažkem z čistého hedvábí  
dodává rtům sytou barvu  
a zanechává je hebké a hydratované.

S VÝTAŽKEM 
Z PEREL A HEDVÁBÍ

ČISTÉ 
HEDVÁBÍ

OČI A RTY
Řasenka  
s práškem  

z černého diamantu
přináší potěšení  
z dokonale hustých řas.

Sametové oční linky 

se speciálním aplikátorem 
pro rozetření dodají očím 
intenzivní, dokonale přesný 
nebo kouřový vzhled.

Vyživující balzám 

na rty s retinolem, 
kolagenem a SPF 15 
hydratuje rty, dodává jim 
objem a jemnou barvu.

Pečující balzám 
na rty Luxe
3,6 g

Rtěnka 
LUXE
3,6 g

Řasenka Luxe 
Indulgence
10 ml 

Řasenka Luxe 
Extravagance
7 ml 

Oční linky Luxe  
s aplikátorem
1,2 g

Vyplňující tužka 
na obočí Luxe
1,2 g 3534

ČERNÝ 
DIAMANTOVÝ 

PRÁŠEK
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Nude

Desert 
Beige

Light 
Beige

Ivory

Natural 
Beige
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krycí tyčinka 
• dlouhotrvající krytí
• na tmavé kruhy pod 
očima a nedokonalosti

matující pudr 

• dodává pleti 
přirozený matný 
vzhled
• odstraňuje 
nežádoucí lesk  
a sjednocuje tón 
pleti

matující make-up 
• okamžitě matný vzhled po celý den
• kryje nedokonalosti bez ucpávání pórů

• obočí: přirozeně jej 
zvýrazňuje a fixuje
• řasy: vytváří podklad 
pro řasenku a 
umocňuje její efekt

bezbarvá řasenka 
na obočí a řasy

řasenka 
 pro objem  
a natočení

paletka očních stínů 6 v 1tužka na oči

• objem, natočení  
a pozvednutí řas
• pro dlouhotrvající efekt

• 6 očních stínů v roztomilé paletce
• pro líčení očí připravené na selfie

• barevné linky
• snadná aplikace

NOVÉ BALENÍ

NOVÉ BALENÍ

• zářivé barvy na experimentování  
s líčením

 • vyzkoušejte nové hravé looky

OŽIJTE BARVAMI!
Barevné líčení, se kterým  

vystoupíte z řady!

JIŽ BRZY  
V NOVÉ EDICI!

TVÁŘ A OČI

Průhledná 
řasenka na 
řasy a obočí 
Color Trend
8 g 

Krycí tyčinka
3,6 g

Rozjasňující 
tyčinka 
Color Trend
1,2 g

NOVINKA
NOVINKA

Tekutý 
make-up 
Real Matte
30 ml 

Tužka  
na oči
1,2 g

Tuhý Pudr  
Final Touch
10 g 

Zhušťující řasenka 
Super Crush
7 g

Paletka očních 
stínů Chic Look
4 g

Metalické 
oční stíny 
Color Trend
1,2 g

JIŽ BRZY!
NOVÉ ZÁŘIVÉ TYČINKY 
NA OBLIČEJ A OČI
V NABÍDCE OD JARA 
2020!

3736
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Amethyst

Flirt

Deluxe

Berry Moves

Charmer

Beige Star

Kiss Delish

Pink Holiday

Pink Doll

PassionLucky Kiss

Red Scandal

Tangerine 
Dream

Poppy

Ruby

Surprising Green

Curious Coral

Playful Blue

Magic Black

Coral

Hot

Blush

Bubblegum

Candy Pink

Icon

Rare

Pout

Grape Gelato

Limoncello

Metal Style

Metal Blue

Metal Love

Heavy Metal

Juicy

Mettastic

Peach

Strawberry

Currant

Berry

Cherry

JIŽ BRZY  

V  NOVÉ EDICI!

S lahodnou 

ovocnou 

vůní!

NEHTY A RTY
klasický lak na nehty krémová rtěnka pečující balzám na rty rtěnka s měnící se 

barvou ve formě tužky• snadné nanášení
• vysoký lesk

• vysoké krytí s krémovou barvou
• okamžitá hydratace

• hydratace
• ochrana s pečujícím olejem • odstín se přizpůsobí pH vašich rtů

•  poskytuje velmi dlouhotrvající 
efekt

Lak na nehty 
Fashion 
8 ml 

Rtěnka 
Kiss’n’Go 
3,6 g

Lesk na rty 
s ovocnou vůní
10 g 

Rtěnka v tužce  
Magic Colour
1,2 g

NOVINKA

JIŽ BRZY!
NOVÝ LESK NA RTY 
PRO NEODOLATELNĚ 
ŠŤAVNATÉ RTY
V NABÍDCE  
JIŽ OD JARA 2020

Balzám  
na rty Lush
4 g

SPF 15

3938

Sušenka

Borůvka

Vanilka

Jahoda

Čokoláda

Kokos

Meloun

Karamel
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Restoring 
Beige

Perfect 
Pink

Lilac 
Love

Caring 
Creme

Nurturing 
Mint

Protecting 
Periwinkle

Tender 
Dove

*Sheer 
Lilac

*Sheer 
Pink

*Sheer 
Bronze

*Sheer 
Peach

sérum  
s provitaminem B5 

a vitaminem C pro podporu 
růstu a obnovy nehtů

1. funguje jako podklad
2. kryje nedokonalosti
3. vyplňuje rýhy
4. předchází nežádoucímu 
zbarvení
5. chrání před UV zářením
6. obsahuje vitaminy E a C
7. posiluje nehty

maximální zpevnění 

s diamantovým práškem

pro krátké nehty 
náchylné k lámání

S AHA 
KYSELINAMI 

A 
VITAMINEM 

E

regenerace  
nehtové kůžičky   

s obsahem AHA kyselin

na suchou a rozpraskanou
nehtovou kůžičku

korekční pero účinný odlakovač  
na nehty

sprej pro zaschnutí laku  
na nehty během 60 sekund

sprej urychlující 
zaschnutí

pro rychlé a přesné 
začištění obvodu nehtů

2 v 1 péče  o nehty 

a kůžičku

ochrana manikúry 

pro dlouhotrvající lesk

pro každodenně
namáhané nehty

s panthenolem

pro lámavé nehtypro slabé nehty bez lesku

pro suchou nehtovou kůžičku 
a dehydratované nehty

na nerovné nehty bez leskuzakončení manikúry

posilující a vyhlazující 
péče 

s pravým zlatem

podpora růstu  
a posilnění nehtů

s kalciem, titanem a minerály

výživa a perlový lesk 

díky multivitaminovému 
komplexu

odstraňuje lak 
bez vysoušení 
a poskytuje 
nehtům péči  
a výživu

rychlá oprava m
a

nikúry

BB lak na nehty
pro péči a barvu 
 v jednom kroku

pro slabé  
lámavé nehty

pro křehké  
a lámavé nehty

regenerace nehtů

a prevence proti třepení

pro nerovné nehty

NEHTOVÉ 

STUDIO

Sérum pro podporu 
růstu nehtů
10 ml

BB lak  
na nehty
10 ml

Komplex na nehtovou 
kůžičku s vitaminem E
15 ml 

Obnovující a zkrášlující 
podkladový lak na nehty
10 ml 

Péče o nehtovou 
kůžičku
10 ml 

Zpevňující podkladový 
lak na nehty
10 ml 

Povrchový lak 
na nehty
10 ml 

60 
vteřin!

L
a

k 
zasychá již za

 

4140

Urychlující sprej  
pro zaschnutí laku na nehty
50 ml 

Korekční  
pero na nehty
3,7 ml 

Ošetřující a vyživující 
odlakovač na nehty
150 ml 

Vyživující péče na nehty 
s perlovým efektem
10 ml 

Péče o nehty  
se zlatými částečkami
10 ml 

Podkladový  
lak na nehty 2 v 1
10 ml 

pro poškozené nehty

celková regenerace 7 v 1  
a přirozený odstín  

s vitaminem E

Podkladový lak na 
nehty 7 v 1
10 ml 

ve
lké balení

150  
ml

* perleťové 
odstíny

202007_CE_7_0011.indd   All Pages 19/11/2019   12:58



∆
 Tw

in
kle in T

im
e

∆
 C

h
o

p
 C

h
o

p
 C

re
a

m

∆
 T

hi
nk

 F
as

t P
in

k

∆
 F

le
e

ti
n

g
 F

u
ch

si
a

∆
 Q

uick D
ive

∆
 M

a
uv

e 
Q

ui
ck

ly
 

∆ Steel in a Pinch

∆ D
ashing Red

∆ Rushing Coral

∆ Lavender Bolt

∆ Charging Melon

∆ Pronto Plum

∆ Lightening Red

∆ Brisk Buff

∆ Rapid Fire

∆ H
ur

rie
d L

ila
c

∆ M
auve It

∆ Breezy Bisque∆ Rapidly Rose

∆ In
 N

o Tweed

∆
 P

lum
 a
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o
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∆ Snappy Taupe∆ High Speed Pink

∆ Supersonic Stone

∆
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e 

o
n 
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m

e

oboustranná 
pomůcka 
na zatlačení a odstranění 
nehtové kůžičky 

nůžky  
pro precizní úpravu 
nehtové kůžičky

6stranný 
pilník na nehty 
s různými povrchy  
pro kompletní  
úpravu nehtů

hydratační  
maska
na ruce, nehty  
a nehtovou kůžičku

S KAKAEM 
A BAMBUCKÝM 

MÁSLEM

3 V 1
PODKLAD + BARVA  
+ POVRCHOVÝ LAK
•  dlouhotrvající  

barva a lesk
•  hotové již  

za 60 sekund
• plné krytí v 1 vrstvě

Profesionální lesklá 
manikúra už za 60 sekund

EXKLUZIVNÍ 
HUSTÝ ŠTĚTEČEK
S VÍCE NEŽ 500 
ŠTĚTINAMI
ve tvaru, který se 
přizpůsobí nehtu

Připravte nehty 
na nanesení laku!

1. UPRAVTE TVAR

2.  UHLAĎTE 
POVRCH

3. ZATLAČTE KŮŽIČKU

4.  DOKONČETE 
ÚPRAVU

60 
sekund

JIŽ BRZY!
VYLEPŠENÉ DOPLŇKY 
PRO PÉČI O NEHTY
V NABÍDCE JIŽ 
OD ZAČÁTKU  
ROKU 2020

NOVINKA

Oboustranná pomůcka  
na úpravu nehtové kůžičky

Zahnuté nůžky  
na nehtovou kůžičku

6stranný pilník  
na nehty

Hydratační  
maska na nehty
30 ml

Rychleschnoucí 
lak na nehty
10 ml 4342

NEHTOVÉ 

STUDIO

∆ lesklé odstíny

Materiál: nerezová ocel. Délka: 12,6 cm.

Materiál: nerezová ocel, silikon.  
Rozměry: 8,6 x 5 x 0,5 cm.

Materiál: polystyren, EVA.  
Rozměry: 8,5 x 4 x 4 cm.
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3D pískový efekt

tělové odstíny

klasické tmavé odstíny

zářivé odstíny

•  intenzivní  
lesk i bez UV 
lampy

•  bezpečný  
k nehtům

•  odstraňuje se 
jako klasický 
lak na nehty

gelový efekt 
jako ze salonu

PRODLUŽTE 
AŽ DVOJNÁSOBNĚ 
BAREVNÝ EFEKT 
DÍKY POVRCHOVÉMU 
LAKU*

povrchový lak na nehty 
• 2x delší barevný efekt*
• bez olupování
• bez poškození

* Výsledky testu, který porovnával trvanlivost barevného 
efektu laku na nehty s povrchovým lakem a bez něj.

Lak na nehty  
s pískovým efektem
10 ml 

Povrchový lak na nehty 
Gel Shine
10 ml 

Lak na nehty  
s gelovým efektem
10 ml 4544

NEHTOVÉ 

STUDIO

∆ lesklé odstíny
O perleťové odstíny

* třpytivé odstíny
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NA TVÁŘNA OČI
PROFESIONÁLNÍ ŠTĚTCE NA LÍČENÍ!

• VYSOKÁ KVALITA • JEMNÉ ŠTĚTINKY • VHODNÉ PRO VEGANY

VĚJÍŘOVITÝ 
ŠTĚTEC
ideální k nanášení 
rozjasňovače 
nebo pro 
závěrečnou 
úpravu líčení

ŠTĚTEC NA 
KOREKTOR
ideální pro aplikaci 
korektoru kolem 
nosu, pod očima 
a pro zakrytí 
nedokonalostí

OBOUSTRANNÝ 
ŠTĚTEC NA 
KONTUROVÁNÍ
•  velký, plochý štětec 

na konturování
•  malý, zkosený 

štětec pro přesné 
konturování a krytí

ŠTĚTEC KABUKI  
NA PUDR  
A BRONZER
umožňuje 
rovnoměrné  
a přirozené  
nanášení pudru  
a bronzeru

ŠIKMÝ ŠTĚTEC NA 
KONTUROVÁNÍ
dokonale kopíruje 
tvar lícních kostí 
a umožňuje tak 
precizní konturování

OBOUSTRANNÝ 
ŠTĚTEC NA OČNÍ 
STÍNY
pro vytvoření 
různých efektů  
od světlého  
po neutrální 
kouřové líčení

OBOUSTRANNÝ 
ŠTĚTEC NA 
OBOČÍ 
s jedním koncem 
na nanášení barvy 
a druhým na 
pročesávání

ŠTĚTEC  
NA OČNÍ STÍNY 
a konturování jako 
od profesionála

ideální pro 
bezchybné 
nanášení pudru

ŠTĚTEC  
NA PUDRPLOCHÝ ŠTĚTEC 

NA MAKE-UP
pro precizní  
a rovnoměrnou 
aplikaci tekutého 
make-upu

PLOCHÝ ŠTĚTEC 
NA MAKE-UP
ideální pro 
aplikaci tekutého 
nebo pudrového 
make-upu

umožňuje perfektní 
nanášení růže  
na líčka

ZAOBLENÝ  
ŠTĚTEC NA RŮŽ

PROFESIONÁLNÍ 
HOUBIČKA 
pro nanášení 
make-upu, vhodná 
pro suchou i vlhkou 
aplikacipřesná špička

pro nalíčení špatně 
dostupných míst 
jako je okolí nosu 
nebo očí

oblý tvar
pro dokonale 
rovnoměrné 
nalíčení všech částí 
tváře

Šikmý štětec  
na konturování
s nylonovými 
štětinami.  
Délka: 15,5 cm.

Zaoblený 
štětec na růž
s nylonovými 
štětinami. 
Délka: 16 cm.

Štětec  
na oční stíny
s nylonovými 
štětinami. 
Délka: 15,5 cm.

Štětec Kabuki
s nylonovými štětinami. 
Rozměry: 6,5 x 2,5 cm.

Štětec  
na korektor
s nylonovými 
štětinami.  
Délka: 15,2 cm.

Plochý štětec  
na make-up
Délka: 15,5 cm. 
Nylonové štětiny.

Štětec na pudr
s nylonovými 
štětinami.  
Délka: 16,5 cm.

Oboustranný 
štětec  
na oční stíny
s nylonovými 
štětinami.  
Délka: 15,9 cm.

Oboustranný 
štětec na obočí
Materiál: nylon. 
Délka: 16,2 cm.

Plochý štětec  
na make-up
s nylonovými 
štětinami.  
Délka: 15 cm. 

Vějířovitý 
štětec
s nylonovými 
štětinami. 
Délka: 17 cm.

Oboustranný 
štětec na 
konturování
s nylonovými 
štětinami.  
Délka: 14,7 cm.

Houbička na make-up
Materiál: polyuretan. 
Barva: růžová. Rozměry: 
4 x 6 cm (v průměru). 
Umývejte pomocí vody 
a jemného mýdla. 4746

202007_CE_7_0023.indd   All Pages 19/11/2019   12:58


	202007_CE1_7_CZ_FT_002
	202007_CE1_7_CZ_FT_004
	202007_CE1_7_CZ_FT_006
	202007_CE1_7_CZ_FT_008
	202007_CE1_7_CZ_FT_010
	202007_CE1_7_CZ_FT_012
	202007_CE1_7_CZ_FT_014
	202007_CE1_7_CZ_FT_016
	202007_CE1_7_CZ_FT_018
	202007_CE1_7_CZ_FT_020
	202007_CE1_7_CZ_FT_022
	202007_CE1_7_CZ_FT_024
	202007_CE1_7_CZ_FT_026
	202007_CE1_7_CZ_FT_028
	202007_CE1_7_CZ_FT_030
	202007_CE1_7_CZ_FT_032
	202007_CE1_7_CZ_FT_034
	202007_CE1_7_CZ_FT_036
	202007_CE1_7_CZ_FT_038
	202007_CE1_7_CZ_FT_040
	202007_CE1_7_CZ_FT_042
	202007_CE1_7_CZ_FT_044
	202007_CE1_7_CZ_FT_046
	202007_CE1_7_CZ_FT_048

