nagrody
Każdy, kto zamówi prenumeratę naszego magazynu do 15.07.2007 r.,
weźmie udział w losowaniu dodatkowych prezentów.
Trzy zestawy trzech sparkli, bazy i płyty instruktażowej, na której zaprezentowano 6 makijażów
z użyciem sparkli, ufundowane przez firmę Stagecolor & Luiza Lenartowicz Szkoła Wizażystów

WSZECHSTRONNE SPARKLE

Dystrybucja:
Stagecolor & Luiza Lenartowicz
Szkoła Wizażystów
tel. 095 722 99 92
www.luiza.de

3 zestawy fotografia kolorów
Sparkle to pyłki opalizujące wieloma barwami, dające wrażenie holograficznych refleksów. Mieniące się „cudowności” mają
wszechstronne zastosowanie. Można je łączyć prawie ze wszystkim, tworząc nowe kolory i konsystencje: z wodą, z innymi sparklami, z błyszczykami, z pomadkami, z pudrem sypkim, z fluidem,
z żelami do twarzy i do włosów, z lakierem do paznokci, koloryzując pasemka włosów na sucho i utrwalając je lakierem. W makijażu stosujemy je jako: cienie na powieki (aplikowane na sucho,
czyli bezpośrednio na powieki, lub na bazę 5104, która utrwala
i czyni je wodoodpornymi i bardziej intensywnymi, na Eye Twin
czyli sparkle w kremie, który latem chłodzi powiekę i może stanowić delikatny utrwalacz – podkład), eyeliner (np. w połączeniu
z wodą lub innym kolorem eyelinera), błyszczyk, pomadkę, róż,
światło, puder, lakier do paznokci, efekty dekoracyjne.
„Jeśli znajdziesz produkt, który na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, pamiętaj że to tylko złudzenie optyczne” – mówią
klienci Stagecolor. Mówi się że nie ma ideałów, ale przecież są
Sparkle Stagecolor!

Trzy zestawy kosmetyków LUXE II od firmy Ainhoa Polska

LUXE II
Głównym składnikiem kosmetyków z linii LUXE II jest wyciąg z kawioru o właściwościach odżywczych i regenerujących. Pomaga stymulować i odnawiać struktury komórkowe, dostarcza skórze elementów niezbędnych do utrzymania wszystkich jej podstawowych
funkcji oraz zapewnia ochronę przed działaniem wolnych rodników.
Dzięki właściwościom pobudzającym syntezę kolagenu, powoduje
wzrost elastyczności i napięcia skóry, spłycenie zmarszczek, a w efekcie młodszy wygląd. Działanie wyciągu z kawioru wspomagają: nawilżający i zatrzymujący wodę wewnątrz komórki kompleks wyciągów roślinnych, bisabolol oraz wyciąg z Centella Asiatica o właściwościach poprawiających elastyczność naczyń, rozjaśniających cienie
pod oczami oraz przeciwdziałających starzeniu się skóry.

LUXE II zestaw: Krem na dzień i na noc, Emulsja na okolice oczu,
Kapsułki w wyciągiem z kawioru
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AINHOA Polska
tel. 062 7471612
e-mail:biuro@ainhoa.pl
www.ainhoa.pl

redakcja

Leszek Kryniewski

Dorota Bury

Michał Domański

Krzysztof Szymczyk

Jola Widuch

tel. 077 423 14 08
leszek@pressmedia.pl

tel. 077 423 14 16
dorota@pressmedia.pl

tel. 077 423 14 29
michal@pressmedia.pl

tel. kom. 694 398 031
korektor@pressmedia.pl

tel. 077 423 14 05
jola@pressmedia.pl

Marzena Szklanny

Krzysztof Wysocki

Bogna Kiełpikowska

Przemek Zamirski

Maryla Kempska

tel. 077 423 14 07
bogna@pressmedia.pl

tel. 077 423 14 16
przemek@pressmedia.pl

redaktor

wydawca, redaktor

marketing, reklama,
ogłoszenia drobne

DTP, grafika

tel. 077 423 14 07
tel. 077 423 14 25
dtpc@pressmedia.pl
tel. kom. 603 647 688
marketing@pressmedia.pl krzysiek@pressmedia.pl
marzena@pressmedia.pl

redaktor

DTP, grafika

korektor

internet, bazy danych

W następnym numerze Cabines między innymi:
Dossier

Wiedza

Produkty pielęgnacyjne
dla mężczyzn

Nanocząstki
w kosmetyce

Kosmetyka w praktyce

Masaż

Kosmetyczne działanie
kwasów

Lomi-lomi

Ekspert radzi

Technika

Nastolatki w gabinecie

Kosmetyczne
zastosowanie prądów
d’Arsonvala

promocja

prenumerata

tel. 077 423 14 28
maryla@pressmedia.pl

online
www.cabines.pl
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