alavijų įkvėptas grožis
Pasitelkę alavijų galią ir naujausius mokslo atradimus
sukūrėme produktų liniją „flawless by Sonya“™,
padėsiančią moterims iš viso pasaulio pažinti ir
atskleisti savo individualų
grožio suvokimą.

Kompaktinė kreminė pudra
Atnaujinti, alavijais papildyti perkamiausi klasikiniai
atspalviai yra prabangios kreminės tekstūros, kuri
virsta šilko švelnumo milteliais, suteikiančiais odai
subtilaus, sveiko ir natūralaus spindesio. Alavijų ir
orchidėjų ekstraktai sukuria puikią tekstūrą, todėl
priemonė lengvai susigeria į odą ir padengia ją nepriekaištingu, švelniu tarsi šilkas sluoksniu.
7 g – 88,24 Lt; 25,56 €

377

383

384

385

377 / Porcelain

383 / Natural Beige

384 / Vanilla Bisque

385 / Sandy

Pudra su mineralais
Pudra su mineralais gaminama pagal pažangias
technologijas ir yra prabangi, švelni tarsi šilkas bei
papildyta alavijais. Kiekvienas atspalvis švelniai padengia odą ir suteikia jai tobulo spindesio.
6 g – 80,22 Lt; 23,23 €

410

411

412

410 / Light

411 / Natural

412 / Amber

Dviejų atspalvių maskuojantys pieštukai
Dviejų tarpusavyje puikiai derančių atspalvių maskuojantys pieštukai su alavijais. Sumaišę abu
pieštuko atspalvius lengvai užmaskuosite nedidelius odos trūkumus. Du matiniai atspalviai ir
švelni, kreminė, tolygiai padengianti tekstūra, kad oda būtų graži.
2,9 g – 58,82 Lt; 17,04 €

416 / Light

417 / Medium

Lengva kompaktinė pudra
Ši lengva kompaktinė pudra sutvirtina ir padailina makiažą,
padeda pašalinti odos blizgesį, padengia ją lygiu, natūraliai
atrodančiu, nepriekaištingu sluoksniu.
10 g – 68,18 Lt; 19,75 €

386
386 / Light - Medium

Skaistalai “Brilliant”
Puikių, švelnių atspalvių šilko švelnumo birūs skaistalai su alavijais paryškina ir pabrėžia skruostikaulius ir suteikia natūralaus,
sveikai ir gražiai atrodančio spindesio.
3,2 g – 56,82 Lt; 16,46 €

388

392

388 / Aanya

392 / Mia

Akių šešėliai “Perfect Pair”
Šeši unikalūs spalvų deriniai, kad galėtumėte be vargo pasidaryti nuostabų akių makiažą. Švelnius tarsi
šilkas šešėlius su alavijais lengvai užtepsite, o dviem
puikiai derančiais atspalviais sukursite norimą įspūdį.
3 g – 61,50 Lt; 17,81 €

394 / Beach

395 / Night Sky

396 / Ocean

397 / Sand Dune

398 / Waterfall

399 / Forest

Akių kontūro pieštukas
Klasikinis juodas akių kontūro pieštukas. Paryškinusios akis
kolekcijos „flawless by Sonya“™ pieštuku su alavijais suteiksite žvilgsniui išraiškingumo.
1 g – 35,43 Lt; 10,26 €

418
418 / Black

Ilginantis blakstienų tušas “Flawless”
Paryškinkite blakstienas ilginamuoju
tušu su alavijais iš kolekcijos „flawless by
Sonya“™. Džiaukitės natūraliai atrodančiomis, ryškiomis, ilgomis, tankiomis ir
atskirtomis blakstienomis ir sužavėkite
ypač išraiškingu žvilgsniu.
8 g – 66,85 Lt; 19,36 €

414
414 / Black

Storinantis
blakstienų
tušas “Flawless”
Vešlios, tankios, įspūdingai
atrodančios blakstienos. Storinantis tušas su alavijais iš kolekcijos „flawless by Sonya“™ suteikia
blakstienoms apimties ir jas užriečia, sukurdamas prabangų ir nepakartojamą įvaizdį. Kiekviena blakstiena padengiama švelniu tarsi šilkas
sluoksniu, todėl jos atrodo gražiai,
sveikai ir nepriekaištingai.
8 g – 66,85 Lt; 19,36 €

415
415 / Black

Lūpų kontūro pieštukas
Puikios kreminės konsistencijos lūpų pieštukais su alavijais paryškinsite natūralią lūpų formą. Du atspalviai, tobulai derantys su kolekcijos „flawless by Sonya“™ lūpų dažais
„Delicious“ ir lūpų blizgiais „Luscious“.
1,2 g – 45,46 Lt; 13,17 €

420

421

420 / Nude

421 / Allure

Lūpų dažai “Delicious”
Šie išskirtiniai, nauji ir pažangūs,
mūsų pačių augintais alavijais
papildyti kolekcijos „flawless by
Sonya“™ lūpų dažai „Delicious“
puikiai padengia lūpas sodriais,
prabangiais ir gundančiai nepriekaištingais atspalviais. Visi atspalviai, nuo permatomų iki kuriančių dramatišką
įvaizdį, yra subtilaus ir malonaus vanilės skonio, o jais padažytos lūpos atrodo žaviai
ir nepriekaištingai.
3,5 g – 54,15 Lt; 15,68 €

400

403

400 / Pomegranate

403 / Cherry Red

405

406

407

405 / Peach 406 / Watermelon 407 / Guava

408

409

434

408 / Copper

409 / Rose Gold

434 / Almond

Lūpų blizgis „Luscious“
Šių prabangių, maitinančių lūpų blizgių sudėtyje yra mūsų
pačių užaugintų alavijų. Penki ryškūs, rafinuoti ir spindintys
atspalviai akimirksniu. Tarsi pamojus burtų lazdele lūpos atrodys tobulai bet kokioje šviesoje. Naudojantis įmontuotu
veidrodėliu priemonę užtepsite nepriekaištingai. Žvilgantys
blizgiai puikiai atspindi šviesą, todėl šypsena bus kerinti.
6,5 g – 68,85 Lt; 19,94 €

423

424

425

426

427

423 / Double Diamond

424 / Orange Glow

425 / Party Purple

426 / Perfect Pink

427 / Cappuccino

PASTABA :
• Tikslų prekyboje esančių prekių sąrašą rasite internetinėje parduotuvėje aloe.lt ir užsakymų lapuose.
• Ingredientų sąrašą galite rasti distributorių svetainėje, informacijos skyriuje.

