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Femeile se simt 
unice și 

elegante grație 
machiajului.

Femeile folosesc machiajul ca 
pe o formă de exprimare a 

stării de spirit zilnice.

Sursa: Primo Osservatorio di Bellezza Avon, Date și tendințe despre machiajul femeilor italiene, decemebrie 
2017; Donnafanpage.It ; STUDIU Potrivit unui studiu realizat de doctorul Richard Russell, profesor de psihologie la 
colegiul din Gettysburg din Pennsilvanya (SUA), 2018.

Machiajul este un mod de 
exprimare a sineului pentru a 
demonstra propria identitate 
în lume.

Trenduri



Fonte: Ansa.it dati Cosmetica Italia, 22 giugno 2018; Primo Osservatorio di Bellezza Avon, Dati e tendenze sul 
make up delle donne italiane, dicembre 2017

Femeile nu spun niciodată „nu” când vine vorba de frumusețe.

Machiajul este un real aliat în viața de zi cu zi, la care femeile nu vor să renunțe. În 
special, în cazul categoriei sub 25 de ani, produsele de machiaj sunt folosite cu o rată 
de 10% mai mare.
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Machiajul este un element esențial, nu doar din punct de vedere estetic, dar mai 
degrabă din punct de vedere emoțional și relațional: prin machiaj, fiecare femeie 
își expune propria imagine și identitate, exprimând, nu doar ce este, dar și ceea 
ce și-ar dori să fie.

Machiajul este folosit de femei pentru a se prezenta, așa cum se percep pe ele 
însele, dar și în modul în care și-ar dori să fie percepute de cei din jur.
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Milioane de femei s-au schimbat și continuă să 
schimbe lumea.

Am ales 4 femei model ca tribut al 
personalității, bucuriei, pasiunii, toialității, 
transgresiei, artei, inteligenșei... Fiecărei 
caracteristici pe care o poate avea o femeie. 
Noile noastre produse de machiaj sunt punctul 
de legătură cu imaginile minunatului 
caleidoscop al frumuseților infinite, pentru ca 
fiecare femeie să își descopere toate 
variantele sale.
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Tehnologii
Ingrediente active
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Tehnologii



CEARĂ

SUBSTANȚE EMOLIENTE

Din derivate naturale, eudermice
FĂRĂ PARAFINĂ
Hrănire fără îndoială

Rujuri: ingrediente de bază

Sunt materiale foarte răspândite în natură și, în funcție de originea lor, tipurile de 
ceară pot fi clasificate în: naturale, vegetale, minerale și sintetice.

PIGMENȚI

Neorganici: compuși naturali minerali sau sintetici insolubili.
Organici – lustruiți: culori solubilizate în apă și legate de suporturile inerte. 

Siguri.

PERLE

Micro-ingrediente tratate pentru a 
garanta efecte optice strălucitoare și 
radiante.



Rujuri: procesul de producție



Tehnologia rujurilor lichide

CRAZY FOR MATT

Singura tehnică de acest gen, consistând într-un tratament special de pigmenți, umeziți cu un mix de ingrediente, 
pentru a pune în evidență expresia, randamentul și culoarea uniformă.

Această etapă permite o aplicare mai eficientă și mai confortabilă în timp.

Nu conține ceară- formula nu trebuie încălzită, iar acest lucru va avea un impact mai redus asupra mediului.

Umplere semi-automată a 2,500 până la 4,000 de produse/ oră.

PLUS
Perfect pentru orice anotimp



Tehnologia creioanelor

TEHNOLOGIA PRIN “ȘOC TERMIC CONTROLAT”

În mod normal, creioanele sunt realizate în 2 moduri: prin 
turnare și prin extrudare. Prima metodă exploatează principiile 
fuziunii și răcirii, în timp ce a doua exploatează principiile 
presiunii prin subtilizare.

Vagheggi, însă, își produce creioanele, utilizând o tehnologie 
inovativă, cunoscută ca „șocul termic controlat”.

Procesul are ca rezultat un produs cosmetic, ce reunește cele 
mai bune caracteristici ale celor 2 sisteme: o textură catifelată 
și bine definită, specifice turnării, o aderență și o definiție 
optimă a produsului, specifice extrudării.

Testat pentru purtarea îndelungată- 8h.



Tehnologia pudrelor 
bronzante

50%
Pudre speciale

50%
Apă distilată

Pregătite într-un cuptor 
la peste 70°C pentru 

cel puțin 10 h

Lustruire finală

VANTAGGI: 
Perfomanță mai bună în 

termeni de durată și 
intensitate a culorii



Lac de unghii: ingrediente

Agenți de formare a peliculei și rășini (Nitroceluloză)

Solvenți (Butil Acetat, Etil Acetat)

Plastifianți (Compolimer acrilat)

Pigmenți și perle (CI…)

Filtre UV

DUBLU PATENTAT:
Efect tridimensional cu o culoare vie și intensă.

Oferă un aspect strălucitor, iar formula sa de reducere 
a estompării culorii permite o uscare rapidă.



Lac de unghii: UV Top Coat

PROCES
PATENTAT

PRO WEAR OLIGOMER 

Perfecțiunea absolută este obținută prin aplicarea top-coat-ului UV, cu 
ajutorul luminii naturale, obținându-se o peliculă ce menține integritatea 
culorii, stabilind recordul pentru durată, în timp ce menține flexibilitatea 
peliculei.

Culoarea este perfectă chiar și după 6 zile!

WIPI6 96,9%
TEST WIPI 6
Indicatorul de performanță instrumentală pentru purtare după 6 zile
Metodă exclusivă de analizare în procente a culorii rămase pe unghie după 6 zile



Ingrediente active

COSMETICE DECORATIVE
Machiaj + produs cosmetic



Texturi

AMIDON DE TAPIOCA
Fard de pleaope & Blush

Tapioca este o făină obținută din cassava, o rădăcină originară 
din America de Sud.

Fără-gluten (utilizat și pentru copii)

Are o textură catifelată și este un adeziv excelent. Este un agen 
vâscos, ce are capacitatea de a forma peliculă.

CERTIFICARE GRAD DE MÂNCARE ORGANICĂ – din culturi organice



Texturi

PĂMÂNT DIATOMACEUS: FĂINĂ DIN COMPONENTE FOSILIZATE (DIATOMIT)

Ruj Lichid Mat

Constă în micro-fragmente poropase silicioase, derivate din resturile fosilizate de ale 
algelor marine.

Are o putere excelentă de absorbție a uleiului prezent pe piele și prin urmare ajută la 
creșterea duratei și performanței efectului mat.

STRAT PROTECTOR DIN ZADĂ

Protejează genele, crește rezistența la apă și garantează o adeziune excelentă.



Acțiune hidratantă și anti-îmbătrânire

MICROSFERE DIN ACID HIALURONIC
Toate produsele

Acidul hialuronic este unul dintre componentele fundamentale ale țesutului 
conjunctiv, concentrația sa în țesuturile corpului tinde să scadă odată cu 

înaintarea în vârstă.
Acidul hialuronic este capabil să rețină foarte multă apă, explicându-se astfel 

acțiunea intensă de hidratare a acestui compus. De asemenea, are o acșiune de 
netezire a ridurilor mici, oferind pielii un aspect catifelat.



Acțiune hidratantă și anti-îmbătrânire

EXTRACT DIN SEMINȚE DE CHIA (SALVIA HISPANICA)

Tratament pentru gene și sprâncene

Originară din Guatemala și Mexicul Central, planta de Chia are semințe 
bogate în grupul de vitamine B. Din acest motiv, ele asigurp energia și suportul 
necesar sistemului nervos.

Extractul din semințe de Chia ajută pielea să își mențina hidratarea naturală, 
protejând-o împotriva deshidratării.

Semințele sunt, de asemenea, bogate în anti-oxidanți precum Omega 3 și 6, 
ce contrastează cu îmbătrânirea prematură a pielii.



Acțiune antioxidantă
VITAMINA E TOCOFEROL ACETAT

Toate produsele

Vitamina E are o acitivitate crescută ca anti-oxidant, deoarece neutralizează 
radicalii liberi, blocând cascada de evenimente, ce determină stresul oxidativ, 

responsabil cu deteriorarea celulelor.

EXTRACT DE CAMELIA SINENSIS (CEAI VERDE)

TĂRÂȚE DE OVĂZ- ORIZANOL

Derivat din tărâțele de orez, protejează 
pielea împotriva procesului de îmbătrânire.



Acțiune hrănitoare

Unt de MURUMURU

Ruj lichid mat
Extras din semințe de Astrocaryum murumuru originar din 
Brazilia, este bogat în acid linoleic și vitaminele A și F.
Hidratează și hrănește pielea în profunzime.

ULEI DE MACADAMIA
Menține buzele moi, catifelate și elastice.

EMOLIENȚI
Obținuți din surse regenerabile precum: zahăr și cocos.



Se știe că...

CACAO THEOBROMA

FOND DE TEN SPECIFIC
ÎNGRIJIRII PENTRU 
PREVENIREA PROCESULUI 
DE ÎMBĂTRÂNIRE

EXTRACT DE ALTHEA
OFFICINALIS 
FOND DE TEN
HIDRA-FLUID

EXTARCT DE 
AVOCADO
FOND DE TEN 

PUDRĂ 
COMPACTĂ

UNT DE
LĂMÂIE VERDE
FOND DE TEN 
COMPACT

EXTRACT DE LEMN DULCE
PICĂTURI DE FOND DE TEN

LUMINOS



Teste realizate de Vagheggi



Fără teste pe animale

Testarea cosmeticelor pe animale în Europa, este inerzisă prin lege, iar piața de produse 
cosmetice testate pe animale nu este permisă.



Test dermatologic

Produsul este plasat în celule, care sunt aplicate pe pielea de pe 
spate sau de pe antebraț.

După 24 / 48h, produsul este îndepărtat, iar orice fenomen de iritație 
este confirmat atât la 30 de minute, cât și la 24h, după îndepărtare.

Produsul cosmetic este aplicat sub forma unei doze unice pe pielea 
umană, care exagerează expunerea în comparație cu modul real 
de utilizare.
Testele pe piele sunt realizate de un dermatolog.

Confirmă tolerabilitatea pielii la produsele cosmetice deramatologice.



Test dermatologic

NEIRITANT

Parametri: eritem, edem, vezicule, roșeață, arsuri, mâncărime.

Intensitate: nimic, ușoară, moderată, puternică.



Test oftalmologic

Testarea clinică are drept scop evaluarea 
tolerabilității și a siguranței uzului în zona ochișor, în 
timpul folosirii îndelungate a produsului, sub 
supravegherea unui oftalmolog.

Produsul este testat o dată pe zi, timp de 30 de zile 
prin aplicare sub formă de creion (fisura palpebrală 
inferioară) și ca tuș de ochi (pleoapa mobilă 
superioară).



Test oftalmologic

PRODUSUL A FOST TESTAT SUB CONTROL OFTALMOLOGIC ȘI ESTE SIGUR PENTRU A FI FOLOSIT ÎN ZONA 
PERIOCULARĂ.



Test pentru conținutul de 
metale grele

Regulamentul (CE) n. 1223/2009 (Articolul 17) tolerează prezența metalelor, în următoarele 
condiții:
pe lângă respectarea bunelor practici de fabricație și a cazului în care acestea sunt sigure 
pentru sănătatea umană, în momentul când sunt folosite în condiții normale și rezonabil 
previzibile.

Prezența urmelor de metale este probabil posibilă:
- ca reziduu al procesului de producție/ păstrare al produselor cosmetice
- ca impurități din alte ingrediente cosmetice (vopsele sau auxiliare)

Toate produsele din gama Phytomakeup au fost testate pentru conținutul de nichel.



Test pentru evaluarea persistenței
Creionul este aplicat pe buze așa cums e aplică în mod normal, zi de zi, iar apoi pozele de înaltă rezoluție 

au fost realizate cu VISAGEFACE 1000D by Courage & Khazaga.

Diferența de culoare (ΔL) dintre zona colorată și punctul necolorat (T0) este apoi evaluată. După 8 
pre de la aplicare, voluntarii sunt reanalizați de VIVIOFACE, iar diferența de culoare este re-
măsurată, luând în considerare aceleași puncte anterioare (T8h). Cele două măsurători T0 și T8h sunt 
comparate și procentajul de scădere în intensitate a culorii este evaluat, dacă este mai mic de 50%, 
creionul va fi considerat persistent.



Test pentru evaluarea persistenței

Concluzii:

Din datele procentajelor variațiior medii ΔL, chiar după 
aplicarea creionului și după 8 ore, procentul fiind de 
11.7%, putem considera UXXXCKL, UN CREION DE BUZE 
'‘PERSISTENT''.



Teste interne

PERSISTENȚĂ

GRIJA PENTRU HAINE

POTRIVIT PENTRU FITNESS

LUMINOZITATE
Indică gradul de luminozitate pe care 
produsul îl oferă pielii

EFFETTO 
DEFINIZIONE

EFECT MAT

CATIFELARE
Indică cât de plăcut și 
confortabil este produsul 
aplicat

USCARE RAPIDĂ
Indică cât de rapidă este 
uscarea produsului, înainte de a 
fi purtat fără a se șterge

PRECIZIA CONTURULUI
Indică precizia capacității de aplicare a 
produsului fără a se șterge

ACOPERIRE
Indică capacitatea de acoperire a produsului aplicat

EFECTUL VOLUMULUI
Indică capacitatea produsului de a scoate în 
evidență trăsăturile ochilor

Indică cât de plăcută și 
confortabilă este purtarea 
produsului în timpul activitățților 
sportive interioare sau exterioare

Indică perioada pentru 
care produsul aplicat ăși 
menține aspectul mat

Indică capacitatea 
produsului de a nu păta 
hainele

Indică pentru cât timp, produsul 
aplicat, oferă o performanță bună 
odată cu trecerea timpului

EFECTUL DEFINIRII
Indică precizia pe care o oferă 
produsul din punct de vedere al 

culorii.









Lucrezia smokey make-up



FOND DE TEN HIDRA-FLUID

Multifuncțional pentru o piele perfectă

PUDRĂ COMPACTĂ N.10
Finish complent transparent

Potrivită pentru toate culorile de ten

RUJ

10 culori disponibile 
îmbogățite cu acid 
hialuronic

PALETĂ FARD DE PLEOAPE

Tapioca certificată pentru culori 
pure și luminoase

MASCARA PANORAMICĂ

Gene voluminoase
Negru intens



BLUSH

Tapioca certificată
Capacitate crescută de 

uniformizare

FOND DE TEN COMPACT

2 in 1
Fond de ten și pudră

OJĂ (N. 20)

Culoare rezistentă la transfer

PENSULĂ N.30 FLATBUKI, 
PENSULĂ N.40 CONTUR

Acuratețe și capacitate crescută de uniformizare



FOND DE TEN HYDRA FLUID

Factor ADN: potrivit pentru toate ocaziile și tipurile de piele
Efect/Performanță: fond de ten multifuncțioanl pentru o piele perfectă

Target: toate tipurile de piele, ideal pentru pielea deshidratată

Textură: cremoasă, emulsie cu barieră protectoare
Ingrediente cheie: extract de Althaea officinalis, Vitamina E
Date tehnice: 0% alcool, parafină, testat sub control dermatologic

Instrucțiuni de utilizare: aplicați pe față și linia gâtului cu Pensula Flatbuki 
Brush No. 30
Cea mai bună potrivire: Pensula Flatbuki Brush No. 30, Soluție 
concentrată pentru hidratare Rehydra, Creion corector, Pudră pulbere, 
Pudră compactă
Finish: omogen, mat

ACOPERIRE PERSISTENȚĂREZISTENȚA
LA TRANSFER

POTRIVIT PENTRU FITNESS LUMINOZITATE



ACOPERIRE PERSISTENȚĂREZISTENȚA LA 
TRANSFER POTRIVITĂ PENTRU FITNESS LUMINOZITATE

PUDRĂ COMPACTĂ N. 10

Factor ADN: regina opozițiilor

Performanță: pudră cu aplicare excelentă, care este, de asemenea, foarte 
plăcută la purtare, nu deshidratează și în același timp absoarbe orice exces de 
sebum.
Target: toate tipurile de piele
Textură: pudră transparentă compactă

Ingrediente cheie: Acid hialuronic, Lauryl lysine, “Ingredient pentru controlul de 
sebum”

Date tehnice: testat sub control deramtologic, 0% parabeni, parafină
Instrucțiuni de utilizare: aplicați pe întreaga față cu aplicatorul 
Cea mai bună potrivire: Primer Ser și Fondul de ten specific, Creionul corector, 
Blush

Finish: natural, omogen



RUJURILE

Factor ADN: culoare intensă luxuriantă
Efect/ Performanță: confort în timpul aplicării, întindere precisă, nu oferă un aspect încărcat, nu usucă, culoare 
intensă, acoperire medie opacă.

Target: toate tipurile
Textură: fină, cu randament crescut
Ingrediente cheie: Acid hialuronic, Ceară Candelilla (Euphorbia cerifera), uleiuri emoliente pentru a oferi cofnort 
texturii, agenți pentru crearea peliculei pentru o întindere perfectă, ceară structurală pentru a obține rigiditatea 
potrivită pentru o aplicare ușoară și precisă, pigmenți puri pentru un efect luminos.
Date tehnice: 0% parabeni, parafină, testat dermatologic, persistență garantată de până la 12 h.

Instrucțiuni de utilizare: aplicare strictă cu pensula n.90 Lip, se menține pe buze fără a le usca sau a le încărca.
Cea mai bună potrivire: n.90 brush, Creion corector, Creion de buze, Creion de șters, Ruj lichid Crystal

Finish: satinat strălucitor

CATIFELARE PERSISTENȚĂ PRECIZIA CONTURULUIPOTRIVIT PENTRU
FITNESS

LUMINOZITATE REZISTENȚA LA TRANSFER



PALETE DE FARDURI

Factor ADN: look strălucitor potrivit pentru orice stare de spirit
Efect / Performanță: pudre fine și pigmenți puri îmbunătățiți cu uleiuri vegetale tolerante cu pielea, ce cresc 
capacitatea de uniformizare a produsului și asigură persistența.
Target: toate tipurile
Textură: ultra-fină, pudră impalpabilă
Ingrediente cheie: Amidon de tapioca, uleiuri vegetale

Date tehnice: 0% talc, parabeni, parafină, testat dermatologic
Instrucțiuni de utilizare: pensulele n.50-60-70-80 uniformizează perfect fardurile în 3 concentrații diferite: mat, satin și 
extra perlat, pentru a permite crearea unui machiaj personalizat de zi cu zi.
Cea mai bună potrivire: pensulă n.50-60-70-80 Eyes, Corector, Creion corector, Creion de ochi, Creion de spâncene, 
Mascara, Eyeliner

Finish: mat, satinat, strălucitor

PERSISTENȚĂ POTRIVIT PENTRU FITNESS REZISTENȚA LA TRANSFER



MASCARA PANORAMICĂ

Factor ADN: extra volum

Efect/ Performanță: o formulă extraordinară, cremoasă și ușoară. Extra volum și o 
culoare de un negru intens pentru gene lungi și curbate, pentru un look cu efect 
magnetic.
Target: toate tipurile de piele

Textură: lichid intens
Ingrediente cheie: vitamina E, polizaharide naturale

Date tehnice: 0% parabeni, alcool, testat oftalmologic

Instrucțiuni de folosire: aplicați printr-o mișcare de zig-zag de la prima la ultima 
geană.
Cea mai bună potrivire: Corector, Creion corector, Creion de ochi, Creion de 
sprâncene, Paletă farduri de pleoape, Tratamentul pentru Gene și Sprâncene, 
Eyeliner
Finish: intens

EFECT DE 
DEFINIRE

PERSISTENȚĂREZISTENȚA 
LA TRANSFER

POTRIVIT PENTRU
FITNESS

EFECT DE VOLUM



FOND DE TEN COMPACT

Factor ADN: 2 in 1, fond de ten și pudră
Efect/ Performanță: fond de ten compact pentru retușarea rapidă, disponibil 
mereu în geanta dumneavoastră
Target: toate tipurile de piele, ideal pentru pielea stresată

Textură: cremoasă, către pudrată
Ingrediente cheie: Unt de lămâie verde, Ulei de migdale, Vitamina E, ulei din 
semințe de Plukenetia volubilis

Date tehnice: 0% parabeni, alcool, parafină, testat sub control dermatologic
Instrucțiuni de utilizare: aplicați cu blândețe cu Pensula Flatbuki No. 30 sau 
Pensula de Contur, folosind mai multp culoare, pentru a crea un efect corector 
clarobscur
Cea mai bună potrivire: Pensulă Flatbuki No. 30 sau Pensulă de Contur No. 40, 
Concentrat iluminator White Moon sau Soluție Vitamina C Lime, Corector și Creion 
de corectare, Pudră pulbere, Pudră compactă

Finish: Efect de selfie photoshop

ACOPERIRE PERSISTENȚĂREZISTENȚA 
LA TRANSFER

POTRIVIT PENTRU 
FITNESS LUMINOZITATE



PENSULA N.30 FLATBUKI

O pensulă inovativă din fibră sintetică 
pentru uniformizarea fondului de ten, ce 
oferă atât precizia unei pensule Kabuki, 
cât și catifelarea unei pensule 
tradiționale, oferind o precizie excelentă 
și limitând irosirea produsului.

Potrivit pentru: Fondul de ten Hidra-Fluid, 
Fondul de ten Nude, Fondul de ten lichid 
luminos, Fondul de ten Age Care



PENSULA DE CONTUR N.40

O pensulă din fibră sintetică concepută special 
pentru a crea efectul corector de clarobscur. 
Forma sa permite definirea perfectă a 
conturării feței cu un simplu gest.

Potrivit pentru: Fondul de ten Hydra Fluid,
Fondul de ten Nude Cream, Fondul de ten 
lichid luminos, Fondul de ten Age Care, Fondul 
de ten compact



OJA DE UNGHII

Factor ADN: culori strălucitoare de lungă durată
Efect / Performanță: formulă revoluționară patentată pentru împiedicarea pierderii de culoare, prelungește 
stabilitatea culorii și a strălucirii, creând un efect tridimensional

Target: toate tipurile
Textură: fluid colorat
Ingrediente cheie: Extract de Lithothamnium calcarum, Hexanal Patentat

Date tehnice: 0% parabeni, parafină
Instrucțiuni de utilizare: aplicați în strat subțire după Primer și Base Coat, terminați cu Top Coat-ul UV și Uleiul hrănitor 
pentur unghii
Cea mai bună potrivire: Base Coat și Top Coat UV
Finish: extra lucios

PERSISTENȚĂ POTRIVIT PENTRU FITNESSREZISTENȚA
LA TRANSFER







Grace nude make-up



PALETA OMBRE

Tapioca certificată pentru 
culori pure și strălucitoare

PUDRĂ PULBERE

Stil
Uniformizare, fixare, iluminare

FOND DE TEN LICHID 
LUMINOS

3 picături pentru o strălucire 
imediată

CREION CORECTOR

Creion magic

CORECTOR

O atingere ușoară pentru 
corectare și iluminare



BLUSH

Tapioca certificată
Capacitate de uniformizare

EYELINER

Intens și extrem de închis

PENSULELE N. 50-60-70

Precizie și capacitate de uniformizare RUJ LICHID MAT

Aspect mat 
Hidratare incredibilă

OJĂ DE UNGHII (N.50)

Rezistență la transfer
PENSULA N. 90

Precizie și capacitate de 
uniformizare



FOND DE TEN LICHID LUMINOS

Factor ADN: 3 picături oferă un look revigorat și odihnit

Efect/Performanță: fond de ten fluid iluminator, ce oferă pielii un aspect perfect

Target: toate tipurile de piele, ideal pentru un look omogen și luminos

Textură: lichidă către o emulsie pudrată

Igrediente cheie: extract de lemn dulce, acid hialuronic, extract de panseluță

Date tehnice: testat sub control dermatologic, 0% talc, parabeni, alcool, parafină

Instrucțiuni de utilizare: aplicați pe față și linia gâtului cu Pensula Flatbuki Brush No. 30

Cea mai bună potrivire: Pensula Flatbuki No. 30, Concentrat iluminator White Moon, 
Corector și Creion corector, Pudră pulbere, Pudră compactă

Finish: omogen, luminos și catifelat

ACOPERIRE PERSISTENȚĂREZISTENȚA
LA TRANSFER

POTRIVIT PENTRU 
FITNESS

LUMINOZITATE



CREION CORECTOR

Factor ADN: creion magic

Efect/Performanță: Creion corector conceput pentru acoperirea tuturor imperfecțiunilor de 
pe față. Aplicat pe conturul buzelor, creează corecturi eficiente, ascunzând marginile 
pentru ca unele noi să fie create, prin folosirea Creionului de buze colorat.

Target: toate tipurile de piele

Textură: creion moale

Ingrediente cheie: ulei de Macadamia, ceară japoneză

Date tehnice: 0% talc, parabeni, alcool, parafină, testat sub control dermatologic

Instrucțiuni de folosire: aplicați direct, iar dacă este necesar folosiți Pensula No. 80 pentru 
uniformizare

Cea mai bună potrivire: Pensula de ochi No. 80, Primer Ser și fondul de ten specifici, 
Corector, Pudră pulbere, Pudră compactă, Rujul Lichid Mat și

Finish: natural, pudrat

ACOPERIRE PERSISTENȚĂREZISTENȚĂ 
LA TRANSFER

POTRIVIT PENTRU
FITNESS

LUMINOZITATE



CORECTOR

Factor ADN: o atingere ușoară ce corectează și iluminează

Efect/ Performanță: un singur gest pentru a ascunde imperfecțiunile și a reflecta 
lumina în zonele umbrite ale feței

Target: toate tipurile de piele

Textură: emulsie cremoasă

Ingrediente cheie: tehnologie soft focus

Date tehnice: 0% talc, parabeni, alcool, parafină, testat sub control 
dermatologic

Instrucțiuni de utilizare: aplicați ușor cu Pensula de Ochi No. 50

Cea mai bună potrivire: Pensulă de ochi No. 50, Primer Ser și fondul de ten 
specific, Creion corector, Pudră pulbere, Pudră compactă

Finish: Natural

ACOPERIRE PERSISTENȚĂREZISTENȚA LA 
TRANSFER

POTRIVIT PENTRU 
FITNESS LUMINOZITATE



PUDRĂ PULBERE

Factor ADN: versatilă și la modă

Efect/Performanță: împreună, cele 3 pudre, aplicate cu discheta catifelată inclusp, crează 
un efect uniform, iluminator, de fixare. Utilizate separat, ele crează puncte strategice de 
lumină pe față: albastru deschis (iluminatoare) pentru frunte și nas, obraji și bărbie; cea bej 
(unifromizare) pentru conturul feței; albă (pentru fixare și reducerea aspectului lucios) 
pentru întreaga față.

Target: toate tipurile de piele, ideală pentru pielea mixtă

Textură: pudră impalpabilă

Ingrediente cheie: Acid hialuronic

Date tehnice: 0% talc, parabeni, alcool, parafină, testat sub control dermatologic

Instrucțiuni de utilizare: aplicați pudra cu discheta catifelată inclusă

Cea mai bună potrivire: Primer Ser și fondul de ten specific, Discheta catifelată, Corector, 
Creionul corector

Finish: natural, catifelat, luminos, efect de porțelan

ACOPERIRE PERSISTENȚĂREZISTENȚĂ
LA TRANSFER

POTRIVITĂ PENTRU 
FITNESS

LUMINOZITATE



PENSULA DE OCHI N.50 

Această pensulă eficientă, din fibră sintetică are 
forma ideală pentru a produce un efect de 
uniformizare, atât pe pleoapele mobile cât și cele 
fixe, cât și pentru uniformizarea corectorului.

Potrivit pentru: Paleta de Farduri de pleoape, 
Corector



PENSULA DE OCHI N.60

Această pensulă eficientă din fibră sintetică moale 
are forma ideală pentru a crea efectul de 
unifromizare pentru zone mai înguste, cum ar fi 
aproape de gene și în colțul extern al ochilor.

Potrivită pentru: Paleta de Farduri de pleoape



PENSULA DE OCHI N.70 

Această pensulă eficientă, din fibră sintetică moale 
are forma ideală pentru uniformizarea formelor din 
cuta pleoapei superioare.

Potrivită pentru: Paleta de Farduri de pleoape



EYELINER

Factor ADN: intens și extra închis 

Target: toate tipurile de piele

Efect/ Performanță: formula ideală pentru crearea unor efecte grafice intense pentru punerea 
în evidență a ochilor. Se usucă imediat, oferind o performanță incredibilă.

Textură: fluid intens

Ingrediente cheie: agenți naturali de hidratare

Date tehnice: 0% parabeni, alcool, parafină, testat sub control dermatologic, testat 
oftalmologic

Instrucțiuni de utilizare: aplicați cu aplicatorul de la prima până la ultima geană

Cea mai bună potrivire: Corector, Creion corector, Creion de ochi, Creion de sprâncene, 
Paleta de Farduri de pleoape, Tratamentul pentru Gene & Sprâncene

Finish: Intens

COVERAGE LASTINGCLOTHES CARE FITNESS APPROVED



RUJ LICHID MAT ȘI RUJUL CRYSTAL

ADN factor: finish mat cu hidratare și rezistență incredibilă

Efect/ Performanță: ruj lichid mat confortabil pentru întreaga zi, aplicarea este simplă și precisă grație formulei și 
aplciatorului specific

Target: toate tipurile

Textură: creamoasă mată fluidă, nu are textură prăfoasă

Ingrediente cheie: unt de Muru Muru

Date tehnice: 0% parabeni, parafină, testat dermatologic

Instrucțiuni de utilizare: se întinde cu ușurință pe buze cu propriul aplicator sau cu Pensula de Buze n. 90. Pentru un 
efect strulucitor, aplicați peste orice culoare, rujul lichid Crystal

Cea mai bună potrivire: pensula n.90, Creion corector, Creion de buze, Creion de ștergere, Ruj lichid Crystal

Finish: mat, elegant, plăcut, nu încarcă buzele

CATIFELARE PERSISTENȚĂ PRECIZIA CONTURULUIPOTRIVIT PENTRU 
FITNESS

REZISTENȚĂ LA 
TRANSFER

EFECT MAT



PENSULĂ PENTRU BUZE N.90

Această pensulă eficientă din fibră sintetică moale 
are forma ideală pentr uniformizarea rujului pe buze 
și a eyeliner-ului pe pleoape.

Potrivit pentru: Ruj lichid mat







Eva metal make-up



PUDRĂ COMPACTĂ N.20

Luminozitate sofisticată și elaganță

PALETĂ DE FARDURI 
DE PLEOAPE

Tapioca certificată pentru 
culori pure și luminoase

PUDRĂ BRONZANTĂ

Capacitate de uniformizare

PENSULĂ PENTRU BRONZ 
N. 10

Precizie și capacitate de 
uniformizare

FOND DE TEN NUDE CREAM 

Multifuncțional
Look în culori neutre și hidratare



BLUSH

Tapioca certificată
Capacitate de uniformizare

RUJ DE BUZE LICHID CRYSTAL

Efect glossy

MASCARA PENTRU 
DEFINIRE

Gene bine definite
Negru intens

OJĂ DE UNGHII (N.90)

Culoare rezistentă



FOND DE TEN NUDE CREAM 

Factor ADN: evoluția cremei BB

Efect/Performanță: fond de ten multifuncțional, perfect pentru a asigura 
hidratarea, efect emolient și „look neutru”

Target: toate tipurile de piele, ideal pentru pielea mixtă

Textură: cremoasă, colorată

Ingrediente cheie: extract de Avocado, acid hialuronic

Date tehnice: testat sub control dermatologic, 0% talc, parabeni,
alcool, parafină

Instrucțiuni de utilizare: aplicați pe față și linia gâtului cu Pensula Flatbuki No.30

Cea mai bună potrivire: Pensula Flatbuki No. 30, Ser Revigorant Emozioni Plus sau 
Crema matifiantă Balance, Corector și Creion Corector, Pudră pulbere, Pudră 
pulbere

Finish: natural, luminos, fără aspect uleios

ACOPERIRE PERSISTENȚĂREZISTENȚĂ LA 
TRASNFER

POTRIVIT PENTRU 
FITNESS

LUMINOZITATE



ACOPERIRE PERSISTENȚĂREZISTENȚA LA 
TRANSFER

POTRIVIT PENTRU 
FITNESS LUMINOZITATE

PUDRĂ BROZANTĂ

Factor ADN: capacitate de uniformizare pentru un efect de bronz natural

Efect/Performanță: pudră cu capacitate de uniformizare ce ajută la acoperirea 
oricăror imperfecțiuni

Target: toate tipurile de piele

Texture: pudră bronzantă

Ingrediente cheie: polimer iluminator, extract de Pisum sativum

Tehnical data: testat sub control dermatologic, 0% parabeni, parafină

Instrucțiuni de utlizare: amestecați cu Pensula pentru Bronz No.10 pe conturul feței, 
pentru un efect de bronz natural

Cea mai bună potrivire: Pensulă de bronz No.10, Primer Ser și fonduld e ten specific, 
Blush, Pudră pulbere, Pudră compactă

Finish: natural



PENSULĂ PENTRU PUDRA 
BRONZANTĂ N.10

Fibrele sintetice catifelate uniformizează 
perfect Pudra Bronzantă pe conturul feței, 
creând un efect de bronz natural.

Potrivit pentru: Pudră bronzantă



ACOPERIRE PERSISTENȚĂREZISTENȚA
LA TRANSFER

POTRIVIT PENTRU
FITNESS

LUMINOZITATE

PUDRĂ COMPACTĂ N. 20

Factor ADN: efect iluminator

Efect/Performanță: pudră transparentă care iluminează și reflectă lumina fără a 
schimba culoarea fondului de ten

Target: toate tipurile de piele

Textură: iluminatoare

Ingrediente cheie: perle micronizate, care reflectă lumina, acid hialuronic

Date tehnice: 0% parabeni, parafină, testat sub control dermatologic

Instrucțiuni de utilizare: uniformizați cu Pensula pentru Blush No. 20 pe zone pentru a fi 
iluminate și pentru un aspect de eleganță și frumusețe sofisticată

Cea mai bună potrivire: Primer Ser și Fond de ten specific, Corector și Creion Corector, 
Blush

Finish: perlat, luminos, catifelat



MASCARA PENTRU DEFINIRE

DNA factor: intense colour for high definition

Efect/ Performanță: o formulă extraordinară, cremoasă și ușoară care, grație aplicatorului din 
silicon, alungește și curbează genele, având drept rezultat un look și o culoare neagră intensă. 

Target: toate tipurile de piele

Textură: fluidă, ușoară și briliantă

Ingredientele cheie: Vitamina E, polizaharide naturale

Date tehnice: 0% parabeni, alcool, testat oftalmologic

Instrucțiuni de utilizare: aplicați în zig-zag de la prima la ultima geană

Cea mai bună potrivire: Corector, Creion corector, Creion de ochi, Creion de sprâncene, Paletă 
Palette, Tratament pentru Gene și Sprâncene, Eyeliner

Finish: intens

EFECT DE
DEFINIRE

PERSISTENȚĂREZISTENȚĂ LA 
TRANSFER

POTRIVIT PENTRU
FITNESS

EFECT DE VOLUM



RUJ LICHID MAT ȘI RUJ CRYSTAL

Factor ADN: finish mat cu hidratare și rezistență incredibilă

Efect/ Performanță: ruj lichid mat confortabil pentru întreaga zi, aplicarea este rapidă și precisă grație formulei 
speciale și a aplicatorului specific

Target: toate tipurile

Textură: cremoasă, mată, fluidă, neprăfoasă

Ingrediente cheie: unt de Muru Muru

Date tehnice: 0% parabeni, parafină, testată dermatologic

Instrucțiuni de utilizare: se întinde ușor pe buze cu propriul aplicator sau cu pensula n.90. Pentru un efect glossy, 
aplicați peste rujul mat, Rujul lichid Crystal.

Cea mai bună potrivire: Pensula n.90, Creion corector, Creion de buze, Creion de ștergere, Ruj lichid Crystal

Finish: mat, elegant, plăcut, nu încarcă buzele

CATIFELARE PERSISTENȚĂ PRECIZIA CONTURULUIPOTRIVIT PENTRU 
FITNESS

REZISTENȚA LA
TRANSFER

EFECT MAT







Frida pop make-up



PALETĂ DE FARDURI DE 
PLEOAPE

Tapioca certificată pentru 
culori pure și luminoase

FOND DE TEN AGE CARE

Fond de ten tip spumă pentru o piele mai 
tânără și mai luminoasă

CREION DE OCHI

Culori strălucitoare pentru 
momentele tale importante

CREION DE BUZE

Bună definire
Persistență

CREION DE SPRÂNCENE

Sprâncene perfecte și naturale

CREION DE ȘTERGERE

Aliatul perfect care acționează 
ca o gumă de șters



OJĂ DE UNGHII (N.120)

Rezistență a culorii

BLUSH

Tapioca certificată
Capacitate de uniformizare

TRATAMENT PENTRU GENE 
ȘI SPRÂNCENE

Conferă sănătate genelor și 
sprâncenelor.

PENSULĂ DE BLUSH N. 20

Precizie și capacitate de uniformizare



FOND DE TEN AGE CARE

Factor ADN: capacitate ridicată de întindere

Efect/Performanță: fond de ten cu o spumă inovativă pentru un look neted și catifelat

Target: ideal pentru pielea matură

Textură: fond de ten spumă

Ingrediente cheie: cacao Theobroma din Peru

Date tehnice: 0% parabeni, alcool, parafină, testat sub control dermatologic

Instrucțiuni de utilizare: aplicați cu ușurințp cu pensula Flatbuki No. 30 sau cu Pensula 
de Contur No. 40, utilizând mai mult ton, pentru a crea efectul corector de clarobscur.

Cea mai bună potrivire: Pensulă Flatbuki No. 30 sau Pensula de Contur No. 40, 
Tratament intensiv cu serum Delay Infinity, Corector și Creion corector, Pudră pulbere, 
Pudră compactă

Finish: catifelat, neted

ACOPERIRE PERSISTENȚĂREZISTENȚA LA
TRANSFER

POTRIVIT PENTRU 
FITNESS LUMINOZITATE



CREION DE OCHI

Factor ADN: culori strălucitoare pentru momente importante

Efect/ Performanță: creion cu o caapcitate de unifromizare excelentă, aplicare ușoară, pentru 
un efect de durată

Target: toate tipurile de piele

Textură: netedă, pastel, colorat

Ingrediente cheie: emolienți naturali și ceară, ulei de Macadamia

Date tehnice: 0% parabeni, alcool, parafină, testat sub control dermatologic, testat 
oftalmologic, testat pentru gradul de persistență, purtare garantată până la 8 or

Instrucțiuni de utilizare: aplicați pe pleoapa superioară sau inferioară, apoi uniformizați cu 
Pensula pentru ochi No. 60

Cea mai bună potrivire: Pensula No. 60, Corector, Creion Corector, Paletă de farduri de 
pleoape, Mascara, Tratament pentru Gene și Sprâncene, Creion de sprâncene

Finish: intens și linie precisă

EFECT DE
DEFINIRE

PERSISTENȚĂREZISTENȚA 
LA TRANSFER

POTRIVIT PENTRU FITNESS



CREION DE BUZE

Factor ADN: grad înalt de definire

Efect / Performanță: creion – pentru definire de lungă durată

Target: toate tipurile

Textură: pastel colorat

Ingrediente cheie: emolienți și ceară de origine naturală, ulei de Macadamia

Date tehnice: 0% parabeni, alcool, parafină, testat dermatologic, persistent, garantat până la 8 ore

Instrucțiuni de utilizare: aplicați pe conturul buzelor pentru a defini forma buzelor. Pentru un efect excelent, 
aplicați mai întâi Creion de acoperire și apoi Creionul Colorat pentru buze

Cea mai bună potrivire: pensulă n.90, Creion de acoperire, Ruj, Lichid Mat % Crystal, Creion de ștergere

Finish: intens și precis

ACOPERIRE PERSISTENȚĂ REZISTENȚĂ LA
TRANSFER

POTRIVIT PENTRU 
FITNESS LUMINOZITATE



CREION PENTRU ȘTERGERE

Factor ADN: un aliat prețios

Efect/ Performanță: un creion de perfecționare, ce acționează ca o gumă de 
șters asupra zonelor în care rujul se întinde în afara conturului buzelor. De 
asemenea, este utilizat pentru a defini spațiul de marcare ale celorlalte 
creioane.

Target: toate tipurile de piele

Textură: pastel, perfect neted

Ingrediente cheie: emolienți naturali și ceară

Date tehnice: 0% parabeni, alcool, parafină, testat sub control dermatologic

Instrucțiuni de utilizare: aplicați pe locurile în care este necesar

Cea mai bună potirivire: Creion de acoperire, Ruj, Ruj lichid Mat și Crystal

Finish: natural

ACOPERIRE PERSISTENȚĂREZISTENȚĂ 
LA TRANSFER

POTRIVITE PENTRU
FITNESS LUMINOZITATE



CREION DE SPRÂNCENE BLOND & ȘATEN

Factor ADN: sprâncene impecabile în mod natural

Efect /Performanță: creion de sprâncene cu o atingere extrem de finp, ce permite obținerea 
unui efect natural, grație capacității sale de uniformizare

Target: toate tipurile de piele

Textură: pastel colorat, neted

Ingrediente cheie: ulei de Cocos, Vitamina E, extract de Alaria esculenta, emolienți naturali

Date tehnice: 0% parabeni, alcool, parafină, testat sub control dermatologic

Instrucțiuni de utilizare: desenați mici fire de păr, pentru îngroșarea sprâncenelor, în funcție de 
dorință, iar apoi unifromizați cu ajutorul pensulei incluse

Cea mai bună potrivire: Corector, Creion de acoperire, Creion de ochi, Paletă de farduri de 
pleoape, Mascara, Tratament pentru Gene și Sprâncene

Finish: natural

EFECT DE 
DEFINIRE

PERSISTENȚĂREZISTENȚA LA 
TRANFER

FITNESS APPROVED



BLUSH ROZ & ORANGE

Factor ADN: blush cu Tapioca organică
Efect/Performanță: pudră organică pentru conturare sau obținerea unui efect de 
strălucire naturală
Target: toate tipurile de piele
Textură: pudră impalpabilă ultra-fină

Key ingredients: Tapioca starch, plant oils
Date tehnice: 0% talc, parabeni, parafină, testat sub control dermatologic
Instrucțiuni de utilizare: indispensabil pentru conturarea obrajilor cu pensula pentru 
blush No. 20 sau pentru conturarea cutei pleoapei cu Pensula de ochi No. 70. 
Cea mai bună potrivire: Pensula de blush No. 20, Pensula de ochi No. 70, Primer Ser 
și fonduld e ten specific, Pudră bronzantă, Pudră compactă

Finish: luminos

LUMINOZITATE PERSISTENȚĂINTENSITATEA 
CULORII

MEDIE

POTRIVITĂ PENTRU FITNESS



PENSULĂ PENTRU BLUSH N.20 

Pensulă cu formă oblică, cu fibre sintetice, 
ideală pentru uniformizare Blush-ului Np. 10 
și 20 pe obrji și în zona de contur a ochilor.

Potrivită pentru: Blush



TRATAMENT PENTRU GENE & SPRÂNCENE

Factor ADN: regenerează genele și sprâncenele

Efect/ Performanță: formulă ușoară și fresh, ce întărește genele și sprâncenele, le 
piaptănă și crește volumul acestora

Target: toate tipurile de piele

Textură: gel fluid

Ingrediente cheie: extract de Camellia, extract de Chia, extract de Flax

Date tehnice: 0% parabeni, alcool, parafină, parfum, testat sub control dermatologic

Instrucțiuni de utilizare: aplicați pe gene, înainte de aplicarea rimelului, cu ajutorul 
pensulei albe. Are un efect echilibrant asupra genelor și pot fi perfecționate cu ajutorul 
Pensului de ochi No. 80, pentru a oferi acestora un aspect mai gros

Cea mai bună potrivire: Corector, Creion de acoperire, Creion de ochi, Creion de 
sprâncene, Paletă de farduri de pleoape, Mascara, Eyeliner

Finish: fresh și ușor.

EFECT DE 
DEFINIRE

PERSISTENȚĂREZISTENȚA 
LA TRANSFER

POTRIVIT PENTRU FITNESS







Sugestii



Primul machiaj nu se uită niciodată Culori strategice și un strat fin de fond de ten neutru, cremos

Nu uita să iei lip gloss-ul cu tine pentru o 

reîmprospătare a machiajului Pudra iluminatoare pentru obraji și ochi, alături 

de mascara

Pe buze, rujurile lichide mate 40, 50, 60- alege 

favoritul tău



Alege din paletele de farduri Grace și Eva, cele mai deschise 

culori, mixează-le cu unele mai închise, în apropierea genelor, 

iar cele mai deschise, aplică-le la exteriorul ochiului

A few drops of illuminating foundation to even 

out the complexion

Eyeliner și mascara pentru definirea look-ului

Conturează-ți buzele, accentuându-ți senzualitate 

prin culori îndrăznețe, precum rujurile n. 10-20-30

Nu uita să aplici blush-ul și întotdeauna să iei pudra 

compactă n. 10 cu tine, 

pentru o piele netedă și fresh



Perfect în timpul tău liber

O atingere fină de blush pen obraji și zona de cutare a pleoapelor

Pe buze, un strat fin de ruj mat

Fondul de ten Hydra Fluid oferă o acoperire modulară și un efect satinat

Pentru ochi, păstrați un aspect nud, aplicați doar mascara, dar 

puneți în evidență conturul sprâncenelor cu Tratamentul pentru 

Gene și Sprâncene, cu ajutorul pensulei n. 90, alături de fard de 

pleoape maro, rezultatul, fiind unul natural, iar tu vei obține un 

look demn de podiumul modelelor, perfect pentru o plimbare în 

buticurile tale preferate

ItalianoItaliano



Ai la dispoziție prea puțin timp și îți faci machiajul în timpul 

călătoriilor sau când aștepți la semafor? Fondul de ten compact îți oferă o piele 
perfectă imediat

Aplicați mascara doar în 

caz de trafic intens!
Uniformizați contururile feței cu Terracotta, pentru a 
pune în evidență trăsăturile

În zona ochilor, aplicați doar o culoare, care să se potrivească 

cu pudra compactă iluminatoare n.20, cu efect 

strălucitor,alături de care nu poți da greș și puteți să 

uniformizați surplusul la următoarea oprire la semafor.



Alege să ai un look perfect chiar și la birou, îmbunătățind pielea, 

cu cel mai potrivit fond de ten pentru pielea ta, definește look-ul 

cu 2 culori alese din paleta de farduri Frida sau Lucrezia, fără să 

exagerezi. Mascara și Blush-ul, discret aplicate.

Alege culoarea favorita a rujului Mat Lichid. Suprinde-ți 

colegii prin schimbarea zilnică a nuanței.



Alege cel mai potrivit tip de fond de ten 

pentru nevoile pielii tale, cel puțin 2 culori 

diferite, pentru a crea un efect uimitor de 

închis/ deschis

Match the lipstick with a colored accessory and 

do not forget a touch of blush to round the 

cheekbones

Mascara și eyeliner pentru definirea ochilor și a sprâncenelor cu 

Tratamentul pentru Gene și Sprâncene

Alegeți 3 nuanțe de fard de pleoape și uniformizați-le, 
pe cele mai închise aplicați-le în partea externă, 
către cea internă, mențineți culorile deschise pe 
pleoapa mobilă.

Potriveșe rujul cu un accesoriu colorat și nu uita 

să adaugi un pic de blush pentru rotunjirea 

obrajilor.

Aplicați pudra în zonele luminoase ale feței, pentru a 

fixa, ilumina sau chiar pentru a perfecționa baza de 

machiaj



Comunicare
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