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BALAYAGE RONZÈ



BALAYAGE RONZÈ
Μείγματα:
- ΜΕΙΓΜΑ Α
60g 5.43 + 60g Οξυζενέ 30 vol.

- ΜΕΙΓΜΑ B
30g 5.43 + 30g Οξυζενέ 20 vol. + 1/2 δόση Organic Care Bonder

- ΜΕΙΓΜΑ Γ
30g Ντεκαπάζ Bonder Plex 8 + 30g Οξυζενέ 30 vol.

- ΜΕΙΓΜΑ ΡΕΦΛΕ
30g 8.32 + 30g Οξυζενέ 10 vol.
Ανακατεύουμε και μετά προσθέτουμε 1/2 δόση Organic Care Bonder

ΠΡΙΝ
Μαλλιά φυσικά με υπολείμματα balayage
στις άκρες.

ΧΡΩΜΑ 

1 2 3
Εφαρμόστε προστατευτικό λάδι 
δέρματος στο στεφάνι. Εφαρμοστε 
το ΜΕΙΓΜΑ Α στη ρίζα και στη μέση 
των μαλλιών. Εφαρμόστε το 
ΜΕΙΓΜΑ Β στις άκρες. 
Χρόνος Παραμονής: 30 λεπτά.

Ξεβγάλτε με άφθονο νερό και λούστε 
με το Cleansing Shampoo. 
Στεγνώστε 100%. Εφαρμόζουμε το 
ΜΕΙΓΜΑ Γ σε σχήμα V, με την τεχνική 
Balayage, επιμένοντας κατά την 
εφαρμογή στις άκρες, για 
μεγαλύτερο ξάνοιγμα. Καλύπτουμε 
με αλουμινόχαρτο ώστε να μη 
στεγνώσει το προϊόν.
Χρόνος Παραμονής: σε αυτή την 
περίπτωση, 15λεπτά.

Ξεβγάζουμε με άφθονο νερό και 
λούζουμε με το Cleansing Sham-
poo. Εφαρμόζουμε το ΜΕΙΓΜΑ του 
ΡΕΦΛΕ στην περιοχή που 
αποχρωματίσαμε.
Χρόνος Παραμονής: σε αυτή την 
περίπτωση, 10 λεπτά.



BALAYAGE RONZÈ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

1 2 3 4
Ξεβγάζουμε με άφθονο 
νερό. Κάνουμε το 1ο χέρι 
λουσίματος με το Cleansing 
Total Shampoo.

Κάνουμε το 2ο χέρι 
λουσίματος με το Original 
Oil Shampoo + 4 σταγόνες 
αιθέριο έλαιο Πορτοκάλι.

Εφαρμόζουμε τη μάσκα 
Nutritium Oil Mask. 
Χτενίζουμε τα μαλλιά ώστε 
να απλωθεί ομοιόμορφα το 
προϊόν. Ξεβγάζουμε με 
άφθονο νερό. 

1 δόση (πάτημα) Radiance Oil Condi-
tioner + 4 σταγόνες Power Oil. 
Ανακατέυουμε στην παλάμη μας. 
Εφαρμόζουμε σε όλα τα μαλλιά και 
χτενίζουμε στο επιθυμητό στυλ.



BALAYAGE RONZÈ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΑΤΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΕΙΛΗ
- Εφαρμόζουμε ως βάση το 
Covermax Make- Up στον τόνο 
71 για να κάνουμε ομοιόμορφο 
τον τόνο του δέρματος και απαλή 
τη βάση μας. 
- Εφαρμόζουμε με πινέλο, για 
μέγιση κάλυψη, ξεκινώντας από 
το κέντρο του προσώπου και 
προς τα έξω.

- Εφαρμόζουμε τη σκιά Palette 
101 σε όλο το βλέφαρο και το 
εσωτερικό του ματιού. 
- Με τη σκιά Palette 108 κάνουμε 
το περίγραμμα των βλεφαρίδων 
και σβήνουμε προς τα  έξω.
- Σβήνουμε τη σκιά και προς το 
εσωτερικό του ματιού.
- Διορθώνουμε και φωτίζουμε την 
περιοχή του βλεφάρου πάνω από 
τις βλεφαρίδες με το Concealer 
Corrector Strass 51, για βλέμμα 
πιο ξεκούραστο.
- Εφαρμόζουμε τη μάσκαρα Max 
Volume για όγκο στις 
βλεφαρίδες.

- Τονίζουμε τη δομή του 
προσώπου με το Bronze 51. 
Εφαρμόζουμε ελαφρώς κάτω από 
τα ζυγωματικά ανεβαίνοντας 
μέχρι το τέλος του ματιού, στο 
ρινικό διάφραγμα και το σαγόνι.
- Τονίζουμε τα ζυγωματικά με το 
Blusher Strass στον τόνο του 
10.
- Για περισσότερο φως στο 
πρόσωπο, φωτίζουμε με το 
Strass 15, πάνω από το 
ζυγωματικό, την άκρη του 
σαγωνιού και το ρινικό 
διάφραγμα.

- Διατηρούμε τα χείλη σε έναν 
φυσικό ροζ τόνο με το κραγιόν 
Colour Shine 124 B-loved.



BABY LIGHT
WINEHAIR



BABY LIGHT WINEHAIR

ΠΡΙΝ
100% Φυσικά Μαλλιά

ΚΟΥΡΕΜΑ

1 2 3 4
Λούζουμε με το Cleansing Total 
Shampoo. Προετοιμάζουμε τα 
μαλλιά και πραγματοποιούμε ένα 
BOB κούρεμα με κλίση προς τα 
εμπρός. Ξεκινάμε με οδηγό το μακρύ 
πίσω τμήμα.

Κουρεύουμε τα πλευτικά τμήματα με 
κλίση προς τα εμπρός.

Δουλεύουμε το επάνω μέρος σε κλίση 
45º.

Δίνουμε υφή στην περιοχή της 
φράτζας. Στεγνώνουμε τα μαλλιά 
100%.



100% Φυσικά Μαλλιά

BABY LIGHT WINEHAIR
Μείγματα:
- ΜΕΙΓΜΑ Α
60g 5.54 + 60g Οξυζενέ 30 vol.

- MEΙΓΜΑ B
45g 6.66 + 15g κόκκινο δημιουργικό βάσης + 60g Οξυζενέ 30 vol.

ΠΡΙΝ

ΧΡΩΜΑ

1 2 3
Εφαρμόζουμε προστατευτικό λάδι 
βαφής στο στεφάνι και χωρίζουμε 
και κρατάμε το πάνω τμήμα.
Εφαρμόζουμε το ΜΕΙΓΜΑ Α στη ρίζα 
και τις άκρες στο υπόλοιπο κεφάλι.
Εφαρμόζουμε το ΜΕΙΓΜΑ Α στη ρίζα 
στο πάνω τμήμα που κρατήσαμε.

Τοποθετούμε τον μεσαίο δίσκο 
Rondelle και χτενίζουμε τα μαλλιά 
στη φυσική τους φορά.
Κρατάμε το μεσαίο- κορυφαίο 
τμήμα των μαλλιών και 
εφαρμόζουμε το ΜΕΙΓΜΑ Α στη 
ρίζα και τις άκρες.
Χωρίζουμε τα υπόλοιπα μαλλιά σε 
μικρές τούφες.

“Κατεβάζουμε” από τις ρίζες το 
ΜΕΙΓΜΑ Α. Στη μέση και τις άκρες 
εφαρμόζουμε το ΜΕΙΓΜΑ Β. 
Κάνουμε μασάζ για καλύτερο 
σβήσιμο του χρώματος. 
Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο 
ώστε να ενισχύσουμε τη δράση του 
δημιουργικού βάσης - κόκκινο.

Χρόνος παραμονής σε αυτή την 
περίπτωση, 30 λεπτά.



ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ / ΧΤΕΝΙΣΜΑ

1 2 3 4 5

BABY LIGHT WINEHAIR

Ξεβγάλτε με άφθονο νερό. 
Κάντε το 1ο χέρι 
λουσίματος με το Cleans-
ing Total Shampoo.

Κάντε το 2ο χέρι λουσίματος με 
το Original Oil Shampoo, μαζί 
με 4 σταγόνες αιθέριο έλαιο 
Δενδρολίβανο.

Εφαρμόστε τη Nutritium Oil 
Mask. Χτενίστε για 
ομοιόμορφη κατανομή του 
προϊόντος. Ξεβγάλτε με 
άφθονο νερό.

Εφαρμόστε στην παλάμη του 
χεριού σας 1/2 δόση Radiance 
Oil Conditioner + 1/2 δόση 
Infinium. Εφαρμόστε στη μέση 
και τις άκρες των μαλλιών και 
χτενίστε για ομοιόμορφη 
κατανομή του προϊόντος.

Στεγνώστε στο επιθυμητό 
στυλ. Δώστε υφή στο κούρεμα 
και όγκο.

Εφαρμόστε το Texture Gel 
για να τονίζετε και να δώσετε 
υφή.



ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΜΑΤΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΕΙΛΙΑ

BABY LIGHT WINEHAIR

- Εφαρμόζουμε τη σκιά Palette 101 στα 2/4 του βλεφάρου 
προς το εσωτερικό του ματιού.
- Δίνουμε ένταση και στα 2 άκρα του βλεφάρου με τη σκιά 
Palette 108 και σβήνουμε προς τα πάνω.
- Εφαρμόζουμε με σβήσιμο και στο κάτω βλέφαρο, 
επιμένοντας στο τελευταίο κομμάτι που συνδέεται με το άνω 
βλέφαρο.
- Για πολυδιάστατο αποτέλεσμα στο βλέμμα, δίνουμε χρώμα 
με το Blusher Strass στο τόνο του 11 και από πάνω 
εφαρμόζουμε καφέ σκιά.
- Εφαρμόζουμε επίσης στην εξωτερική πλευρά του ματιού (στο 
V) και στις κάτω βλεφαρίδες.
- Δίνουμε ένταση στις άνω βλεφαρίδες με τη σκιά Palette 108, 
χωρίς όμως να δημιουργούμε έντονη γραμμή.
- Εφαρμόζουμε το μολύβι Silk Liner 13, στο άνω βλέφαρο.
- Εφαρμόζουμε τη μάσκαρα Max Volume για να δώσουμε όγκο 
στις βλεφαρίδες.
- Δίνουμε σχήμα και γεμίζουμε τα φρύδια με ένα μείγμα από 
τος σκιές Palette 106 και 107.
- Τέλος, χτενίζουμε το φρύδι για να διαμορφώσουμε τέλεια το 
σχήμα του και να διώξουμε το περιττό προϊόν.

- Διατηρούμε μία φυσικότητα στα 
χείλια, εφαρμόζοντας το κραγιόν 
Colour Shine 100 Nude Creme.

- Ανακατατεύουμε μερικές σταγόνες από το 
Illuminator Sculpt στον τόνο του περλέ με το 
Satin Make-Up για φωτεινή επιδερμίδα που 
ακτινοβολεί.
- Εφαρμόζουμε με πινέλο για μέγιστη κάλυψη από 
τη μέση του προσώπου προς τα άκρα.
- Διορθώνουμε και φωτίζουμε τη ζώνη των ματιών 
για βλέμμα πιο ξεκούραστο και φρέσκο, με το 
Concealer Strass 50. Σβήνουμε προς τα κάτω.
- Τονίζουμε τις άνω βλεφαρίδες με τη μάσκαρα 
Strass.
- Ολοκληρώνουμε δίνοντας φως στο εσωτερικό 
του ματιού, το τόξο του φρυδιού και την άκρη 
του σαγονιού με τη σκιά Palette 112.
- Για να τονίσουμε περισσότερο τη δομή του 
προσώπου, εφαρμόζουμε το Bronze 51 κάτω από 
τα ζυγωματικά, στο ρινικό διάφραγμα και το 
σαγόνι.
- Τονίζουμε τα ζυγωματικά με το Blusher Strass 
στον τόνο του 13.



UNDERCOLOUR
TIGER EYE



Μείγματα:

UNDERCOLOUR TIGER EYE

- ΜΕΙΓΜΑ Α
   60g 5.33 + 60g Οξυζενέ 30 vol.

- ΜΕΙΓΜΑ Β
   60g 5.33 + 60g Οξυζενέ 10 vol. + 1 δόση Organic Care Bonder.

ΜΕΙΓΜΑ Γ
   30g Αποχρωματισμού Botanic + 35g Οξυζενέ 30 vol. + 1 δόση Organic Care Bonder.

- ΜΕΙΓΜΑ ΡΕΦΛΕ
30 g 9.02 + 30 g Οξυζενέ 10 vol. + 1/2 δόση Organic Care Bonder.

ΠΡΙΝ
Βαμμένα μαλλιά με αποχρωματισμό
στη μέση και τις άκρες.

Κάνουμε ένα πρώτο κούρεμα
με τη μηχανή.

ΧΡΩΜΑΚΟΥΡΕΜΑ

1 2
Εφαρμόζουμε προστατευτικό λάδι 
δέρματος στο στεφάνι. Εφαρμοστε 
το ΜΕΙΓΜΑ Α στη ρίζα.

Χωρίζουμε τα μαλλιά σε τμήματα. 
Και διαχωρίζουμε τις ζώνες 1 - 2 - 3.
Εφαρμόζουμε το ΜΕΙΓΜΑ Β στη 
ζώνη 1. Κάνουμε μασάζ για 
ομοιόμορφη κατανομή του 
προϊόντος.



ΠΡΙΝ
Βαμμένα μαλλιά με αποχρωματισμό
στη μέση και τις άκρες.

UNDERCOLOUR TIGER EYE
- ΜΕΙΓΜΑ Α
   60g 5.33 + 60g Οξυζενέ 30 vol.

- ΜΕΙΓΜΑ B
   60g 5.33 + 60g Οξυζενέ 10 vol. + 1 δόση Organic Care Bonder.

- ΜΕΙΓΜΑ Γ
   30g ντεκαπάζ Botanic + 35g Οξυζενέ 30 vol. + 1 δόση Organic Care Bonder.

- ΜΕΙΓΜΑ ΡΕΦΛΕ
30g 9.02 + 30g Οξυζενέ 10 vol. + 1/2 δόση Organic Care Bonder.

ΧΡΩΜΑ

3 4 5
Τοποθετούμε το δίσκο Rondelle με 
τη μεγαλύτερη διάμετρο. 
Εφαρμόζουμε το ΜΕΙΓΜΑ Β στη 
ζώνη 3.

Εφαρμόζουμε το ΜΕΙΓΜΑ Γ στη ζώνη 
2 με την τεχνική του Balayage. 
Αποφεύγουμε την εφαρμογή του 
μείγματος στις άκρες, καθώς έχουμε 
ήδη έντονο αποχρωματισμό.
Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο για 
να μην στεγνώσει το μείγμα 
αποχρωματισμού.
Χρόνος παραμονής, σε αυτή την 
περίπτωση, 30 λεπτά.

Ξεβγάζουμε με άφθονο νερό. 
Λούζουμε με Cleansing Total Sham-
poo. Εφαρμόζουμε το μείγμα για το 
ρεφλέ στην περιοχή που έχουμε 
αποχρωματίσει.
Χρόνος παραμονής, σε αυτή την 
περίπτωση, 10 λεπτά.



Χτενίζουμε στο επιθυμητό 
στυλ.
Ολοκληρώνουμε το κούρεμα.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ / ΧΤΕΝΙΣΜΑ

1 2 3 4 5

UNDERCOLOUR TIGER EYE

Κάνουμε το 1ο χέρι 
λουσίματος με το Cleans-
ing Total Shampoo, στην 
περιοχή του ρεφλέ. 
Ξεβγάζουμε με άφθονο 
νερό.

Κάνουμε το 2ο χέρι 
λουσίματος με το Organic 
Care Original Shampoo + 4 
σταγόνες αιθέριο έλαιο 
Τεϊόδεντρο. Ξεβγάζουμε με 
άφθονο νερό.

Εφαρμόζουμε την Organic 
Care Nutritium Mask. 
Ξεβγάζουμε με άφθονο νερό.

Στην παλάμη μας, 
αναμειγνύουμε 1 δόση 
Organic Care Radiance 
Conditioner + 4 σταγόνες 
Organic Care Power Oil.
Ανακατεύουμε και 
εφαρμόζουμε στη μέση και 
τις άκρες. Χτενίζουμε για 
ομοιόμορφη κατανομή των 
προϊόντων.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΧΕΙΛΗ

UNDERCOLOUR TIGER EYE

ΠΡΟΣΩΠΟ
- Προετοιμάζουμε τη βάση με το Nude 
Perfect και μικρή ποσότητα από το Illumina-
tor Sculpt Περλέ για πιο φωτεινό και 
ομοιόμορφο δέρμα.
- Εφαρμόζουμε με πινέλο, για μεγαλύτερη 
κάλυψη, από το κέντρο του προσώπου προς 
τα έξω.
- Διορθώνουμε και τονίζουμε τη ζώνη των 
ματιών για βλέμμα πιο ξεκούραστο και 
φρέσκο με το concealer, Strass Corrector 50. 
Σβήνουμε και δίνουμε ομοιομορφία στη 
βάση.

- Για να δώσουμε δομή στο πρόσωπο, 
εφαρμόζουμε το Bronze 51, λίγο πιο κάτω 
από τα ζυγωματικά, στο ρινικό διάφραγμα και 
το σαγόνι. 
- Τονίζουμε τα μάγουλα με το Blusher Strass 
στον τόνο του 10.
- Για να δώσουμε φως και να τονίσουμε 
κάποιες ζώνες, χρησιμοποιούμε το Illumina-
tor Strass 15, εφαρμόζουμε στο άνω χείλος 
και την άκρη της μύτης.

- Διατηρούμε τα χείλη σε έναν 
φυσικό ροζ τόνο με το κραγιόν 
Colour Shine Nude 100.



FLASHLIGHT 
BRONDE



FLASHLIGHT BRONDE

Μαλλιά με ρίζα φυσική στο ύψος του 5
Μέση και άκρες αποχρωματισμένες 

ΠΡΙΝ

ΚΟΥΡΕΜΑ

1 2 3 4
Λούζουμε ένα χέρι με Cleansing 
Total Shampoo. Κάνουμε το βασικό 
κούρεμα.
Κουρεύουμε τις πλαινές ζώνες και 
τη μπροστινή ζώνη.

Κουρεύουμε την περιοχή του 
αυχένα.
Κουρεύμε το πάνω τμήμα σε ορθή 
γωνία.

Χτενίζουμε τα μαλλιά προς τα κάτω 
στη φυσική τους κατεύθυνση.
Κουρεύουμε όλο το περίγραμμα, το 
“στέμμα” και το πλαϊνό τμήμα, 
σπρώχνοντας το ξυράφι απαλά 
προς τα κάτω.

Δίνουμε υφή σε στεγνό.



Μαλλιά με ρίζα φυσική στο ύψος του 5
Μέση και άκρες αποχρωματισμένες 

ΠΡΙΝ

Μείγματα:
- ΜΕΙΓΜΑ Α
   60g 5.47 + 60g Οξυζενέ 30 vol.

- ΜΕΙΓΜΑ Β
30g 5.47 + 30g Οξυζενέ 10 vol. + 1/2 δόση Organic Care Bonder

- ΜΕΙΓΜΑ Γ
30g Ντεκαπάζ Botanic + 35g Οξυζενέ 20 vol. + 1 δόση Organic Care Bonder

- ΜΕΙΓΜΑ ΡΕΦΛΕ
30g Διορθωτής Καπνός + 30g Οξυζενέ 10 vol. + 1/2  δόση Organic Care Bonder

ΧΡΩΜΑ

1 2 3 4

FLASHLIGHT BRONDE

Εφαρμόζουμε προστατευτικό 
λάδι βαφής στο στεφάνι. 
Εφαρμόζουμε το ΜΕΙΓΜΑ Α στη 
ρίζα. Εφαρμόζουμε το ΜΕΙΓΜΑ Β 
στη μέση και τις άκρες.

Χωρίζουμε 1cm από τις αφέλειες και 
εφαρμόζουμε το ΜΕΙΓΜΑ Β.
Αφήνουμε 2cm. Εφαρμόζουμε το 
ΜΕΙΓΜΑ Β στο υπόλοιπο μπροστινό 
τμήμα.

Εφαρμόζουμε το ΜΕΙΓΜΑ Γ στη 
μπροστινή ζώνη που έχουμε 
κρατήσει.
Χρόνος παραμονής, σε αυτή την 
περίπτωση, 20 λεπτά.

Ξεβγάζουμε με άφθονο νερό. 
Κάνουμε ένα χέρι λούσιμο με 
Cleansing Total Shampoo. Στην 
ζώνη που αποχρωματίσαμε 
εφαρμόζουμε το ΜΕΙΓΜΑ ΡΕΦΛΕ.
Χρόνος παραμονής, σε αυτή την 
περίπτωση, 10 λεπτά.



ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ / ΧΤΕΝΙΣΜΑ

1 2 3 4 5

FLASHLIGHT BRONDE

Ξεβγάζουμε με άφθονο νερό. 
Κάνουμε τo 1o χέρι 
λουσίματος με το Cleansing 
Total Shampoo στην ζώνη 
του ρεφλέ. 

Κάνουμε τo 2o χέρι λουσίματος 
με το Original Shampoo + 4 
σταγόνες αιθέριο έλαιο 
Λεμόνι + 3 σταγόνες αιθέριο 
έλαιο Πορτοκάλι. Ξεβγάζουμε 
με άφθονο νερό.

Εφαρμόζουμε την Organic 
Care Nutritium Mask. 
Χτενίζουμε για ομοιόμορφη 
κατανομή του προϊόντος.
Ξεβγάζουμε με άφθονο νερό.

Εφαρμόζουμε 1/2 δόση 
Organic Care Infinium στη 
μέση και τις άκρες.

Εφαρμόζουμε στη ρίζα τοTotal 
Form Spray για όγκο. 
Χτενίζουμε για ομοιόμορφη 
κατανομή και των 2 προϊόντων.
Χτενίζουμε στο στυλ που 
επιθυμούμε.



ΜΑΚΙΓΙΑΖ

MATIA ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΕΙΛΙΑ

FLASHLIGHT BRONDE

- Με ένα πινέλο παίρνουμε αρκετά μεγάλη 
ποσότητα από τη σκιά Palette 106.
- Σχεδιάζουμε ένα περίγραμμα στις πάνω 
βλεφαρίδες.
- Τονίζουμε τις κάτω βλεφαρίδες με τη σκιά 
Palette 107, επιμένωντας στην άκρη του 
ματιού.
- Εφαρμόζουμε τη μάσκαρα Max Volume για 
όγκο στις βλεφαρίδες.
- Δίνουμε σχήμα και γεμίζουμε τα φρύδια με 
τις σκιές Palette 106 και 107.

- Εφαρμόζουμε για βάση το make- up Covermax στον τόνο 71 
για να κάνουμε το δέρμα ομοιόμορφο και απαλό.
- Εφαρμόζουμε με πινέλο για μεγαλύτερη καλυψη, από το κέντρο 
προς τα έξω.
-   Διορθώνουμε και τονίζουμε τη ζώνη των ματιών για βλέμμα 
πιο ξεκούραστο και φρέσκο με το concealer, Strass Corrector 
50. Σβήνουμε και δίνουμε ομοιομορφία στη βάση. 
- Επιστρέφουμε και διορθώνουμε τις κάτω βλεφαρίδες.
- Για να τονίσουμε περισσότερο τη δομή του προσώπου, 
εφαρμόζουμε το Bronze 50 κάτω από τα ζυγωματικά, στο ρινικό 
διάφραγμα και το σαγόνι.
- Για να φωτίσουμε το πρόσωπο, χρησιμοποιούμε το Illuminator 
Strass 15, στο μέτωπο, το άνω χείλος και το ρινικό διάφραγμα.
- Τονίζουμε τα ζυγωματικά με το Blusher Strass στον τόνο του 
10.
- Τονίζουμε τις κάτω βλεφαρίδες με τη μάσκαρα Strass.
- Με το Illuminator 15 τονίζουμε και το εσωτερικό των ματιών.

- Στα χείλια, χρησιμοποιούμε το 
Color Shine 126 Spiced Browny.




