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Mascara najlepszą przyjaciółką kobiety - nigdy Cię nie zawiedzie i sprawi, że zawsze będziesz
wyglądać rewelacyjnie. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy przegląd sprawdzonych tuszy do rzęs,
idealnych do wykorzystania podczas wykonywania jesiennych makijaży!

Tusze do rzęs na jesień

Starannie wytuszowane rzęsy to podstawa pełnego makijażu oka. Warto zatem zainwestować w
dobry i skuteczny tusz. Specjalnie dla Was przygotowałam kilka typów tuszy do rzęs które sprawdzą
się idealnie jako dopełnienie jesiennych makijaży.

Pogrubiający tusz do rzęs SuperShock - Avon

Tusz do rzęs SuperShock to gwarancja widocznie pogrubionych i gęstych rzęs. Kosmetyk zwiększa
ich objętość aż o 12 razy. Efekt zdecydowanie powiększonych rzęs gwarantuje unikalna formuła
produktu. Dzięki powiększającym włóknom i odżywczym proteinom kosmetyk dokładnie otacza
wszystkie rzęsy, tak by zdecydowanie i wyraźnie zwiększyć ich gęstość. Już jednorazowe nałożenie
tuszu zapewnia rzęsom maksymalną objętość bez obciążania ich. Cena: 36 zł/10 ml
Kliknij i dowiedz się, w jaki sposób przyklejać sztuczne rzęsy!

Mascara RASPBERRY - LUMENE

Innowacyjna mascara RASPBERRY jest wyposażona w artylerię nowoczesnych i bezpiecznych
składników oraz zaawansoanych technologicznie kompleksów, odpowiadających za wyrazisty makijaż
rzęs oraz ich kondycję. Mascara nie naraża makijażu na nieestetyczne smugi pod oczami, nie
rozmazuje się, jest łatwa do usunięcia. Nie zawiera parabenów, alkoholu, ani sztucznych substancji
zapachowych. Cena: 49,99 zł/7 ml
Kliknij i poznaj prawdy i mity na temat zalotki do rzęs!

Tusz do rzęs Hyper Stretch - Oriflame

Nasza najnowsza innowacja - zapewnia maksymalną długość rzęs dzięki stymulującemu kompleksowi
Pro-Long, który przyspiesza naturalny cykl wzrostu rzęs. Spektakularny efekt na co dzień. Cena:
19,90 zł /8 ml

Szukasz odpowiedniego tuszu do rzęs dla siebie? Kliknij i sprawdź nasze propozycje!

Mascara Big Volume Lash Professional - Eveline Cosmetics

Tusz do rzęs Big Volume Lash Mascara intensyfikuje efekt makijażu wraz z każdym pociągnięciem
szczoteczki BIGBRASH. Jednocześnie zapewnia idealne rozdzielenie rzęs i prawdziwie hipnotyzujące
spojrzenie. Kremowa konsystencja kosmetyku wzbogacona Proteiną B5, oraz naturalnymi woskami
Carnauba pogrubia rzęsy od nasady aż po same końce, pozwalając na indywidualne kreowanie
objętości. Nie pozostawia grudek Efekty: spektakularnie zwiększona objętość rzęs - perfekcyjne
rozdzielenie - idealne podkręcenie - długotrwały efekt sztucznych rzęs. Cena: 16 zł/10 ml
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