
 

Profesionální MAKE-UP EXTREME byl vyvinut na základě znalostí profesionálů z řad make-up 
artistů a dalších vědeckých a technických odborníků, kteří mají více než 20 ti leté zkušenosti. 
Prioritou technického a vědeckého týmu bylo vytvořit profesionální a perfektní make-up se 
skvělými krycími vlastnostmi s ohledem na zdraví a pohodu pleti. Výsledkem je dokonalý a 
profesionální make-up bez kompromisů. Make-up Extreme vyniká vysokou kvalitou, díky které je 
možné vytvořit velmi efektní a kreativní líčení pro každou příležitost. 100% italská kvalita MADE IN 
ITALY. 
 
Náš tým složený z profesionálů s letitou praxí se drží hesla: „Jsi nejkrásnější na celém světě.“ Díky 
jeho odbornosti, profesionalitě, kreativitě a fantazii můžeme trhu nabídnout špičkové výrobky 
s profesionální kvalitou, které vždy vedou k perfektním výsledkům stylového a estetického líčení. 
Protože ty jsi ta nejkrásnější na celém světě! 100% MADE IN ITALY. 

 

PLEŤ 
 

 

MAKE-UP PODKLADOVÝ KRÉM FONDOTINTA PERFECT SKIN 

Podkladový krém Fondotinta Perfect Skin pro sjednocení a celkové zlepšení vzhledu pleti. Vyniká vysokým krytím a 
lehkou konzistencí. Má matný, ale prosvětlující efekt, a navíc reguluje tvorbu mazu. Je tak vhodným pro mastnou 
pleť nebo pro použití během léta. Pleť je sjednocená, vyhlazená, neleskne se a zůstává perfektní po celý den. 
Podkladový krém je k dispozici v šesti odstínech, které je možno vzájemně míchat s cílem vytvořit perfektní odstín 
pro každý tón pleti. Podkladový krém je možné používat samostatně nebo v kombinaci s make-upem. 

 

E50121 1  E50123 3  E50125 5 

 E50122 2  E50124 4  E50126 6 
 
Složení: Voda, Cyclopentasiloxane, Cetyl PEG/PPG-10/1 dimethicone, Ethylhexyl methoxycinnamate, Silica, Propylene glycol, Ethylhexyl palmitate, 
Phenoxyethanol, Sodium chloride, Hydrogenated castor oil, Trihydroxystearin, Olea europaea fruit oil, Tocopheryl acetate, Vitis vinifera seed oil, Argania 
spinosa kernel oil, Rosa moschata seed oil, Ethylhexylglycerin, Parfum. Může obsahovat: CI 77891, CI 77492, CI 77491, CI 77499. 
 

 
 

 

PODKLADOVÝ KRÉM POD MAKE-UP FONDOTINTA CREMOSO PERFECT SKIN 
Inovativní podkladový krém Fondotinta Cremoso využívá hry se světlem pro rozjasnění a sjednocení pleti. 
Krém odráží dopadající světlo a pleť tak působí svěží a vyhlazená. Krém velmi dobře přilne k pleti a dodává ji 
efekt tzv. druhé kůže. Výsledkem je bezchybná pleť bez veškerých nedokonalostí. Díky své velmi lehké 
textuře se snadno nanáší, pleť nestahuje a dodává ji příjemný komfort. Jedinečné složení s exkluzivní směsí 
zklidňujících látek pleť hydratuje a pomáhá její obnově. Dermatologicky testováno. Neobsahuje parabeny. 
Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na zvířatech. 

 

E05046 10 Cream  E05048 30 Peach 

 E05047 20 Light Mocha  E05049 40 Desert Beige 

 
Složení: Caprylic/capric triglyceride, Mica, Octyldodecanol, Silica, Cyclopentasiloxane, Trihydroxystearin, Hydrogenated palm kernel glycerides, Olea 
europaea fruit oil, Vitis vinifera seed oil, Argania spinosa kernel oil, Rosa moschata seed oil, Hydrogenated palm glycerides, Helianthus annuus seed cera, 
Ethylhexyl methoxycinnamate, Phenoxyethanol, Shorea robusta resin, Rhus verniciflua peel cera, Decylene glycol, Tocopheryl acetate, Propylene glycol, 
Parfum, Talc, Tocopherol, Ascorbyl palmitate. May contain: CI 77891, CI 77492, CI 77499, CI 77491. 

 
 
 

 

TEKUTÝ KOREKTOR SPF 15 CORRETTORE LIQUIDO LIGHT PERFECT 
Tekutý korektor Light Perfect s vysokou krycí schopností je ideální jak pro zakrytí nedokonalostí pleti, tak pro 
odstranění veškerých známek únavy. Obsahuje ochranný faktor SPF 15 pro ochranu proti škodlivým slunečním 
paprskům. Tím také předchází předčasnému stárnutí pleti a vzniku jemných vrásek. Tekutý korektor je k dispozici ve 3 
odstínech odpovídajících různým tónům pleti.  
Jak správně používat korektor: Před aplikací korektoru použijte podkladový krém nebo BB krém. Rozetřete pomocí 
prstů nebo houbičky / kosmetického štětce. Použijte na veškeré nedokonalosti a tmavší partie obličeje (oblast pod 
očima, boční stranu nosu a úst). Možno použít i bez podkladového krému. 

 

E20188 88 - Světlý   E20189 89 - Střední   E20222 22 - Tmavý  
 

                                                
 
Složení: Aqua, Cyclopentasiloxane, Cetyl PEG/PPG-10/1 dimethicone, Propylene glycol, Silica, Ethylhexyl methoxycinnamate, Mica, Ethylhexyl palmitate, Olea 
europaea fruit oil, Vitis vinifera seed oil, Argania spinosa kernel oil, Rosa moschata seed oil, Phenoxyethanol, Sodium chloride, Hydrogenated castor oil, 
Ozokerite, Trihydroxystearin, Tocopheryl acetate, Ethylhexylglycerin, Tin oxide. May contain: CI 77891, CI 77492, CI 77491, CI 77499. 

 



2) 
 

 

TUHÝ KOREKTOR V TYČINCE CORRETTORE STICK   
Tuhý korektor v tyčince Correttore Stick pro zakrytí kruhů pod očima a pro odstranění všech nedokonalostí 
pleti obličeje. Je ideální pro normální i smíšenou mastnou pleť. Korektor nabízí cílenou, rovnoměrnou a 
intenzivní aplikaci díky postupnému uvolňování pigmentů. Díky své lehkosti dokonale splyne s pletí a 
výsledkem je perfektní pleť bez veškerých pupínků a jiných nedokonalostí. Obsahuje směs přírodních vosků, 
které pleť vyživují a chrání. Je nejlepší volbou pro zamaskování výrazných kruhů pod očima. Příjemná krémová 
textura, která se snadno nanáší a roztírá. Vytváří na obličeji rovnoměrnou vrstvu pro perfektní zakrytí všech 
nedokonalostí. 

 

E20118 18 - Růžový  E20119 19 - Broskev  E20120 20 - Béžový 
 

                               
 
Složení: Ricinus communis seed oil, Caprylic/caprictriglyceride, Methyl hydrogenated rosinate, Octyldodecanol, Rhus verniciflua peel cera, Helianthus annuus 
seed cera, Oryza sativa cera, Octyldodecyl stearoyl stearate, Copernicia cerifera cera, Rhus succedanea fruit cera, Trihydroxystearin, Polyethylene, Cetearyl 
alcohol, Helianthus annuus seed oil, Shorea robusta resin, Phenoxyethanol, Propylene glycol, Aroma, Silica dimethyl silylate, Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl 
hydroxyhydrocinnamate, Glyceryl oleate, Vitis vinifera seed oil, Decylene glycol, Argania spinosa kernel oil, Hydroxystearic/linolenic/oleic polyglycerides, 
Hydrated silica, Cocos nucifera oil, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Tocopheryl acetate. May contain: CI 77891, CI 77492, CI 77491, CI 77499 CI 15850, CI 
42090, CI 45410, CI 77510, CI 77007. 
 

 
 

 

VÍCEBAREVNÝ KOREKTOR RUOTA CORRETTOR CORRECTING PERFECT WHEEL  
Vícebarevný korektor Correcting Perfect Wheel pro perfektní krytí a korekci nesjednoceného tónu pleti 
s dyschromií. Je ideální pro všechny typy pleti, rychle se vstřebává a již od první aplikace dodává pleti 
perfektní vzhled díky intenzivnímu a rovnoměrnému rozložení pigmentů. Perfektně splyne s pletí. 
Dermatologicky testováno. Neobsahuje parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. 
Netestováno na zvířatech. 

E20444 
 
ZELENÝ KOREKTOR: kryje všechny typy zarudnutí pleti, jako například nepříjemné červené tečky, pupínky, popraskané žilky a 
lokální zčervenání pleti. Tip pro řešení problému s kuperózou (červené skvrnky v obličeji díky prasklým kapilárám): malé 
množství zeleného korektoru přimícháme do hydratačního krému. Tón pleti pak působí přirozeněji a jasněji.  
FIALOVÝ KOREKTOR: tento šeříkový až fialový korektor nekryje nedostatky, ale je určen pro tónování pleti. Používá se pro 
rozjasnění mdlé barvy pleti a pro korekci a zamaskování olivově zeleného a šedého tónu pleti, který je typickým pro kuřáky. 
ORANŽOVÝ KOREKTOR: tento oranžový korektor velmi tmavého odstínu je vhodný pro zamaskování kruhů pod očima se 
zabarvením do modra a je určen také pro krytí podlitin a čerstvých modřin.  
BÍLÝ KOREKTOR: má schopnost rozzářit unavený a vyčerpaný vzhled obličeje a slouží k potlačení bledé pleti (vlivem 
nepřívětivého umělého osvětlení). 
 
Složení: Caprylic/capric triglyceride, Ricinus communis seed oil, Ethylhexyl palmitate, Octyldodecanol, Mica, Rhus verniciflua peel cera, Helianthus annuus 
seed cera, Oryza sativa cera, Synthetic fluorphlogopite, Copernicia cerifera cera, Octyldodecyl stearoyl stearate, Trihydroxystearin, Helianthus annuus seed 
oil, Rhus succedanea fruit cera, Cetearyl alcohol, Methyl hydrogenated rosinate, Shorea robusta resin, Silica, Phenoxyethanol, Silica dimethyl silylate, 
Propylene glycol, Parfum, Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, Glyceryl oleate, Hydrated silica, Hydroxystearic/linolenic/oleic 
polyglycerides, Decylene glycol, Cocos nucifera oil, Tocopherol, Talc, Ascorbyl palmitate, Tocopheryl acetate.May contain: CI 77891, CI 77492, CI 77288, CI 
77007, CI 42090, CI 19140, CI 15850, CI 77491. 

 
 
 

 

TEKUTÝ ROZJASŇOVAČ SPF 15 ILLUMINANTE FLUIDO LIGHT PERFECT 
Rozjasňovač Light Perfect v tekuté formě je vhodný pro projasnění dominantních partií obličeje. Například pro 
zdůraznění a projasnění lícních kostí, špičky nosu, projasnění Amorova oblouku nebo středu očních víček apod. Jeho 
univerzální složení je vhodné pro použití na celý obličej. Rozjasňovač je také ideální k rozjasnění matných očních stínů, 
kterým dodá perleťový efekt a kouřovému líčení zcela nový rozměr (Smokey Eye). Složení je obohaceno o ochranu SPF 
15, což pleť chrání před škodlivým vlivem slunečních paprsků. Pleti dodává prozářený a mladistvý vzhled. 

 

E20334 RŮŽE   E20335 ZLATÝ   E20336 BRONZ  
 
                             
 
Složení: Aqua, Cyclopentasiloxane, Cetyl PEG/PPG-10/1 dimethicone, Propylene glycol, Silica, Ethylhexyl methoxycinnamate, Mica, Ethylhexyl palmitate, Olea 
europaea fruit oil, Vitis vinifera seed oil, Argania spinosa kernel oil , Rosa moschata seed oil, Phenoxyethanol, Sodium chloride, Hydrogenated castor oil, 
Ozokerite, Trihydroxystearin, Tocopheryl acetate, Ethylhexylglycerin,Tin oxide. 
 
 
 



3) 
 

 

ROZJASŇUJÍCÍ MINI PALETKA MEDITERRANEAM GLAM 
Mini paletka rozjasňovačů Mediterraneam Glam s broskvovými, růžovými, zlatými a šampaňskými podtóny. 
Přizpůsobí se různým odstínům pleti a make-upům. Velmi dobře pigmentované rozjasňovače jsou velmi 
dobře přizpůsobitelné pro více či méně výrazné líčení. Dermatologicky testováno. Neobsahuje parabeny. 
Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na zvířatech. 

E40317 
 
Složení: Mica, Talc, Synthetic fluorphlogopite, Octyldodecanol, Magnesium stearate, Caprylic/capric triglyceride, Octyldodecyl stearoyl stearate, 
Triisostearin, Silica, Phenoxyethanol, Caprylyl glycol, Tocopheryl acetate, Olus oil, Decylene glycol, Camelina sativa seed oil, Hydrated silica, Lauroyl lysine, 
Tin oxide, Aroma, Ethylhexylglycerin, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Citric acid. May contain: CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 16035, CI 
19140, CI 77007. 

 
 
 

 

TVÁŘENKA FARD PERFECT SKIN 
Tvářenka Perfect Skin pro rozjasnění tváří s výjimečně zářivým efektem. Hebká sametová textura tvářenky je 
bohatá na velmi vzácné jemné perly, které tváře a lícní kosti zvýrazní neuvěřitelným způsobem. Díky 
speciální technologii výroby si perly v produktu zachovávají svou originální zářivost. Výsledkem je hebký a 
sametový efekt. Tvářenka je obohacena o vitamín E a přírodní oleje s antioxidačním a hydratačním 
působením. Dermatologicky testováno. Neobsahuje parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský 
výrobek. Netestováno na zvířatech. 

 

E05012 10 tulipán  E05014 30 broskev 

E05013 20 malina  E05015 40 meruňka 
 

               
 
Složení: Talc, Caprylic/capric triglyceride, Mica, Phenoxyethanol, Aroma, Decylene glycol, Hydrated silica, Olea Europaea Fruit Oil Vitis vinifera Leaf cera, 
Argania Spinosa Kernel Oil , Rosa Moschata Oil, Silica, Lauroyl lysine, Tin oxide. Può contenere: CI 77891, CI 77491, CI 15850, CI 77492, CI 77499, CI 77007, CI 
77510. 

 
 
 

 

TVÁŘENKA LISOVANÝ SATÉNOVÝ ROZJASŇOVAČ ILLUMINANTE PRESSATO 
Lisovaný rozjasňovač Illuminante pressato se směsí perel pro mimořádně zářivý efekt. Hebká sametová 
textura tvářenky je bohatá na velmi vzácné jemné perly, které tváře a lícní kosti zvýrazní neuvěřitelným 
způsobem. Díky speciální technologii výroby si perly v produktu zachovávají svou originální zářivost. 
Výsledkem je hebký a sametový efekt. Tvářenka je obohacena o vitamín E a přírodní oleje s antioxidačním a 
hydratačním působením. 

 

E05020 10 Wink   E05021 20 Whisper 
                       

                                                  
 
Složení: Talc, Mica, Caprylic/capric triglyceride, Aroma, Olea europaea fruit oil, Vitis vinifera seed oil, Synthetic fluorphlogopite, Phenoxyethanol, Argania 
spinosa kernel oil, Rosa moschata seed oil, Decylene glycol, Hydrated silica, Silica, Tin oxide, Lauroyl lysine. May contain: CI 77891, CI 77491, CI 15850, CI 
77492. 

 
 
 

 

TVARUJÍCÍ PUDR CONTOURING POWDER DUO PERFECT SKIN 
Dvoubarevný tvarující a konturující pudr Perfect Skin se skládá ze světlé perlové části pro projasnění pleti, a 
z tmavé matující části. Ideální pro vytváření kontrastů. S hebkou a hedvábnou texturou, která je bohatá na 
vzácné perly a ultra jemné pigmenty, tónuje a konturuje tváře a lícní kosti díky neuvěřitelně zářivým 
odstínům. Speciální technologie výroby umožňuje, aby si pigmenty a perly zachovaly svou původní 
rozzářenost. Pudr má hebkou a příjemně jemnou konzistenci a složení je obohaceno o vitamín E a přírodní 
oleje s antioxidačními a hydratačními vlastnostmi. Dermatologicky testováno. Neobsahuje parabeny. 
Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na zvířatech. 

E20555 
 
Složení: Talc, Mica, Caprylic/capric triglyceride, Magnesium stearate, Synthetic fluorphlogopite, Olea europaea fruit oil, Vitis vinifera seed oil, Argania 
spinosa kernel oil, Rosa moschata seed oil, Phenoxyethanol, Aroma, Decyleneglycol, Hydratedsilica, Silica, Lauroyl lysine Tin oxide. May contain: CI 77492, CI 
77491, CI 77891, CI 77499, CI 77007, CI 15850, CI 77510. 

 
 



4) 
 

 

PUDR MELANGE PERFECT SKIN 
Velmi jemný a lehký pudr Melange Perfect Skin pro finální zafixování líčení. Pleť sjednocuje, zmatňuje, 
zakrývá nedokonalosti a dodává přirozenou barvu. Na dotek je velmi příjemný, perfektně se nanáší a na tváři 
vydrží velmi dlouhou dobu. Pudr je poslední tečkou za jakoukoli nedokonalostí pleti. Dermatologicky 
testováno. Neobsahuje parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na zvířatech. 

 

Odstín 20 Brown: skvělý pro tónování pleti, dodává pleti obličeje jednotnou barvu 
Odstín 40 Star: decentní rozjasňovač pro zlepšení pleti a zvýraznění rysů obličeje. Pro skutečný SKIN DESIGN. 
 

E05043 20 Brown - pro tónování pleti   E05045 40 Star - pro skutečný SKIN DESIGN 
        

              
 
Složení: Mica, Talc, Cetyl PEG/PPG-10/1 dimethicone, Magnesium stearate, Aqua, Ethylhexyl palmitate, Silica, Phenoxyethanol, Decylene glycol, Phenyl 
trimethicone, Caprylyl glycol, Olea europaea fruit oil, Vitis vinifera seed oil, Argania spinosa kernel oil, Rosa moschata seed oil, Hydrated silica, Butylene 
glycol, Polysorbate 20, Magnesium aluminum silicate, Lauroyl lysine, Polysorbate 80, Tin oxide, Propylene glycol, Sorbic acid. Può contenere: CI 77891, CI 
77491, CI 77492, CI 16035, CI 15850, CI 77499, CI 77007, CI 77288. 

 
 
 

 

KOMPAKTNÍ PUDR CIPRIA PRESSATA PERFECT SKIN 
Jemný a kompaktní pudr Perfect Skin pro pleť s dokonale sametovým a projasněným vzhledem. Jeho textura 
je extra jemná a lehká jako peříčko, perfektně splývá s pletí a vytváří tzv. efekt „nahé pleti“. Pleť zmatňuje a 
líčení fixuje na dlouhou dobu. Čisté přírodní oleje smíchané se vzácným pudrem zaručují perfektní výsledek, 
pleť obličeje vyživuje a dodává jí jednotnou barvu. Dermatologicky testováno. Neobsahuje parabeny. 
Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na zvířatech. 

 

E05016 10 Přírodní  E05018 30 Sluneční béžová 

 E05017 20 Slonová kost  E05019 40 Jemný med 
 
Složení: Talc, Caprylic/capric triglyceride, Magnesium stearate, Prunus amygdalus dulcis oil, Mica, Phenoxyethanol, Aroma, Olea europaea fruit oil, Vitis 
vinifera seed oil, Decylene glycol, Hydrated silica, Silica, Argania spinosa kernel oil, Lauroyl lysine, Rosa moschata seed oil. May contain: CI 77891, CI 77492, 
CI 77491, CI 77499. 

 
 
 

 

PUDR BRONZER TERRA PERFECT SKIN  
Pudr Terra Perfect Skin je vynikající lehký pudr zemitého odstínu, který pleti dodává efekt přirozeného 
opálení. Velmi snadno se nanáší a zajišťuje barevnou sjednocenost pleti. Výsledkem je chráněná, rozzářená a 
projasněná pleť. Obsahuje směs vzácných přírodních olejů a vybraných pudrů, které pleť tónují a zároveň 
vyživují. Dermatologicky testováno. Neobsahuje parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. 
Netestováno na zvířatech. 

 

E05008 10 Káva  E05010 30 Čokoláda 

 E05009 20 Brownie  E05011 40 Kaštan 
 

Složení: Talc, Caprylic/capric triglyceride, Magnesium stearate, Mica, Phenoxyethanol, Aroma, Decylene glycolOlea europaea fruit oil, Vitis vinifera seed oil, 
Argania spinosa kernel oil, Rosa moschata seed oil, Hydrated silica, Silica, Lauroyl lysine. May contain: CI 77492, CI 77491, CI 77891, CI 77499, CI 77007. 
 

OČI 
 

 

ŘASENKA BOMB LASHES PRO OBJEM A HUSTOTU ŘAS 
Řasenka Bomb Lashes s inovativním kartáčkem pro objem a hustotu řas. Lehká a jemná textura s 
vysokým obsahem pigmentů k řasám velmi dobře přilne, neslepuje je a podporuje jejich pružnost. Již 
po jednom tahu je možné dosáhnout na extra černé, husté a oddělené řasy. Výsledkem jsou 
mimořádně definované, oddělené a zvýrazněné řasy. Řasy modeluje velmi snadno, nezatěžuje a 
nezanechává nežádoucí zbytky nebo hrudky. 

Jedná se o maximálně pohodlnou řasenku s flexibilním kartáčkem nové generace pro precizní, snadnou, rychlou a efektivní 
aplikaci již po jednom tahu. Řasenku nanášejte jemnými tahy od kořínků po konečky. Pro výraznější efekt je možné aplikovat 
více vrstev. Dermatologicky testováno. Neobsahuje parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na 
zvířatech. 
E05000 
 

Složení: Aqua, Stearic acid, Acacia senegal gum, Phyllostachis bambusoides extract, Dimethicone, Propylene glycol, Copernicia cerifera cera, Ricinus 
communis seed oil, Olea Europaea Fruit Oil Vitis vinifera Leaf cera, Argania Spinosa Kernel Oil , Rosa Moschata Oil Talc, Triethanolamine, Caprylyl glycol, 
Phenoxyethanol, Cellulose gum, Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, Propylene carbonate, Decylene glycol, Panthenol, Parfum, CI 
77499, CI 77007. 
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ŘASENKA SURROUND PRO OBJEM A OSLNIVOU DÉLKU ŘAS 
Řasenka Surround s inovativním kartáčkem pro objem a oslnivou délku řas. Lehká a jemná textura s 
vysokým obsahem pigmentů k řasám velmi dobře přilne, neslepuje je a podporuje jejich pružnost. Již 
po jednom tahu je možné dosáhnout na extra černé, husté a oddělené řasy. Výsledkem jsou 
mimořádně definované, oddělené a zvýrazněné řasy. Řasy modeluje velmi snadno, nezatěžuje a 
nezanechává nežádoucí zbytky nebo hrudky. 

Jedná se o maximálně pohodlnou řasenku s flexibilním kartáčkem nové generace pro precizní, snadnou, rychlou a efektivní 
aplikaci již po jednom tahu. Řasenku nanášejte jemnými tahy od kořínků po konečky. Pro výraznější efekt je možné aplikovat 
více vrstev. Dermatologicky testováno. Neobsahuje parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na 
zvířatech. 
E05001 
 
Složení: Aqua, Paraffin, Stearic acid, Acacia senegal gum, Phyllostachis bambusoides extract, Dimethicone, Ozokerite, Propylene glycol, Cera alba, Copernicia 
cerifera cera, Ricinus communis seed oil, Talc, Caprylyl glycol, Phenoxyethanol, Triethanolamine, Cellulose gum, Panthenol, Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl 
hydroxyhydrocinnamate, Propylene carbonate, Decylene glycol, Parfum. May contain: CI 77499, CI 77007. 

 
 
 

 

ŘASENKA EXTRA VOLUME PRO MAXIMÁLNÍ OBJEM ŘAS 
Řasenka Extra Volume s inovativním kartáčkem pro maximální objem řas. Lehká a jemná textura s 
vysokým obsahem pigmentů k řasám velmi dobře přilne, neslepuje je a podporuje jejich pružnost. Již po 
jednom tahu je možné dosáhnout na extra černé, husté a oddělené řasy. Výsledkem jsou mimořádně 
definované, oddělené a zvýrazněné řasy. Řasy modeluje velmi snadno, nezatěžuje a nezanechává 
nežádoucí zbytky nebo hrudky.  

Jedná se o maximálně pohodlnou řasenku s flexibilním kartáčkem nové generace pro precizní, snadnou, rychlou a efektivní 
aplikaci již po jednom tahu. Řasenku nanášejte jemnými tahy od kořínků po konečky. Pro výraznější efekt je možné aplikovat 
více vrstev. Dermatologicky testováno. Neobsahuje parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na 
zvířatech. 
E05003 
 
Složení: Aqua, Paraffin, Stearic acid, Acacia senegal gum, Phyllostachis bambusoides extract, Dimethicone, Ozokerite, Propylene glycol, Cera alba, Copernicia 
cerifera cera, Ricinus communis seed oil, Talc, Caprylyl glycol, Phenoxyethanol, Triethanolamine, Cellulose gum, Panthenol, Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl 
hydroxyhydrocinnamate, Propylene carbonate, Decylene glycol, Parfum. May contain: CI 77499, CI 77007. 

 
 
 

 

ŘASENKA WATERPROOF PRO OBJEM A HUSTOTU ŘAS, VODĚODOLNÁ.  
Unikátní voděodolná řasenka Waterproof s inovativním kartáčkem pro objem a hustotu řas. Lehká a 
jemná textura s vysokým obsahem pigmentů k řasám velmi dobře přilne, neslepuje je a podporuje 
jejich pružnost. Již po jednom tahu je možné dosáhnout na extra černé, husté a oddělené řasy. 
Výsledkem jsou mimořádně definované, oddělené a zvýrazněné řasy. Řasy modeluje velmi snadno, 
nezatěžuje a nezanechává nežádoucí zbytky nebo hrudky. Jedná se o maximálně pohodlnou řasenku 
s flexibilním kartáčkem nové generace pro precizní, snadnou, rychlou a efektivní aplikaci již po jednom 
tahu. 

Řasenku nanášejte jemnými tahy od kořínků po konečky. Pro výraznější efekt je možné aplikovat více vrstev. Dermatologicky 
testováno. Neobsahuje parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na zvířatech. 
E30449 
 
Složení: Aqua, Paraffin, Stearic acid, Acacia senegal gum, Phyllostachis bambusoides extract, Dimethicone, Ozokerite, Propylene glycol, Cera alba, Copernicia 
cerifera cera, Ricinus communis seed oil, Talc, Caprylyl glycol, Phenoxyethanol, Triethanolamine, Cellulose gum, Panthenol, Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl 
hydroxyhydrocinnamate, Propylene carbonate, Decylene glycol, Parfum. May contain: CI 77499, CI 77007. 

 
 
 

 
TUŽKA NA OČI MATITA OCCHI PRECISION EYE PENCIL 
Tužka na oči Precision Eye Pencil  pro velmi přesné a rovnoměrné oční linky. Perfektně drží i na spodním okraji víčka. Velmi 
snadno se nanáší, definuje tvar oka a dodává linkám intenzivní barvu. Barevné varianty pro zvýraznění, optické zvětšení, 
otevření nebo rozzáření očí dle zvoleného odstínu a techniky aplikace. S touto tužkou vytvoříte dokonalé linky, které zvýrazní 
krásu vašich očí.  

                                                          
 

E00103 03 šedá  E00107 07 modrá  E00109 09 bílá 

E00104 04 hnědá  E00108 08 viola    



6) 
 

 

KAJALOVÁ ČERNÁ TUŽKA NA OČI MATITA OCCHI KAJAL NERA 
Kajalová konturovací tužka na oči je ideální pro vytvoření výrazných očních kontur s dlouhou výdrží. Díky 
optimální kombinaci přírodních vosků (kandelilový a včelí vosk) je možné dosáhnout na jemnou a hebkou 
texturu. Ricinový olej usnadňuje nanášení. Kajalová tužka je měkčí, snadněji se rozmazává a je vhodná pro 
kouřové líčení. Neobsahuje parabeny. Netestováno na zvířatech. 

Kandelilový vosk je rostlinnou alternativou včelího vosku. Má jasně žlutou barvu a vyrábí se z listů rostlin pryšce 
voskodárného. Patří mezi měkčí vosky a kosmetickým produktům dodává pevnost a lesk. Zlepšuje roztíratelnost produktů a 
vytváří na pokožce ochranný film. Ve veganské kosmetice je plnohodnotnou náhradou včelího vosku. 
 
Složení: IRON OXIDES (CI 77499) C10-18 TRIGLYCERIDES* CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX / COPERNICIA CERIFERA 
CERA POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE STEARYL HEPTANOATE MICA OCTYLDODECANOL SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL EUPHORBIA CERIFERA 
(CANDELILLA) WAX / EUPHORBIA CERIFERA CERA MICROCRYSTALLINE WAX / CERA MICROCRISTALLINA SORBITAN PALMITATE FERRIC AMMONIUM 
FERROCYANIDE (CI 77510) HYDROGENATED CASTOR OIL STEARYL CAPRYLATE BEESWAX / CERA ALBA STEARALKONIUM HECTORITE LECITHIN PROPYLENE 
CARBONATE DISODIUM EDTA TOCOPHEROL ASCORBYL PALMITATE *Previous INCI Names HYDROGENATED PALM KERNEL GLYCERIDES (75%) and 
HYDROGENATED PALM GLYCERIDES (25%) has been updated to C10-18 TRIGLYCERIDES (100%) in May 2015 

 
 
 

 

TEKUTÉ OČNÍ LINKY EYELINER NERO 
Eyeliner Nero Tekuté linky na oči Eyeliner Nero ve vždy trendy a módní černé barvě pro dokonalé zvýraznění očí. 
Rychle schnou a vydrží velmi dlouhou dobu. Díky sytým pigmentům dokonale orámuje a zvýrazní oči. Nanáší se 
na horní víčko podél linie řas a na spodní linku oka. Odstraňuje se běžným odličovačem. 

E30201 
  
Složení: Aqua, Glycerin, Polysorbate 80, Propylene Glycol, Mica, Magnesium aluminum silicate, Polysorbate 20, Stearic acid, Cellulose gum, Imidazolidinyl 
urea, Dehydroacetic acid, BHA, Hectorite, Methylparaben, Ethylparaben, Silica, Propylparaben, Butylparaben, Tocopheryl acetate, Parfum. PUO' 
CONTENERE: CI77891, CI77499, CI77491, CI77492, CI77007, CI77288, CI77289. 

 
 
 

 

TEKUTÉ OBOČÍ EYEBROW PRO PŘIROZENÝ OBJEM A UPRAVENÝ VZHLED 
Tekuté složení tužky na obočí Perfect Eyes je ideální pro vytvoření hustého a upraveného obočí. Obočí nabarví, doplní a 
dodá mu zcela přirozený a upravený vzhled, který vydrží celý den. Pro perfektní úpravu obočí, která zároveň zdůrazní 
oči. Praktický aplikátor obočí vymodeluje. Složení obohacené o látky nové generace dodává obočí přirozený objem a 
krásně ho vyplní. Exkluzivní účinné filmogenní látky obočí perfektně fixují bez zatížení a obsažené pigmenty lehce a 
stejnoměrně obočí nabarví. Účinné hydratační látky obsažené v produktu vytvářejí při jeho aplikaci svěží a příjemný 
pocit. Dermatologicky testováno. Neobsahuje parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno 
na zvířatech. 

E05005 
 
Složení: Aqua, Acrylates copolymer, Acetyl tributyl citrate, Phenoxyethanol, PEG-40 hydrogenated castor oil, Propylene glycol, Decylene glycol, Triethylhexyl 
trimellitate, Ethyl lactate, Aroma, Sodium dehydroacetate, Triethyl citrate. Può Contenere: CI 19140, CI 17200, CI 42090, CI 15985. 

 
 
 

 

ZAPEČENÉ OČNÍ STÍNY OMBRETTO COTTO PERFECT EYES 
Zapečené oční stíny Perfect Eyes s vysokou koncentrací pigmentů pro intenzivní a výrazné líčení očí. Velmi 
jemná a příjemná textura se skvěle roztírá a umožňuje proměnlivé krytí. Umožňuje dosáhnout až na 
absolutní krytí a nabízí barevnou jednotnost již po prvním použití. Stíny vydrží během celého dne. S matným, 
kovovým a saténovým finišem pro perfektní make-up očí. Exkluzivní směs pigmentů, perel a olejů zaručuje 
sametový efekt a maximální trvanlivost líčení. Dermatologicky testováno. Neobsahuje parabeny. Neobsahuje 
ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na zvířatech. 

 

E05024 101 Graphite  E05028 105 Ice  E05031 108 Ocean Blue 

E05025 102 Berry Tart  E05029 106 Pink Rose  E05032 109 Amethyst 

E05027 104 Sunrise  E05030 107 Emerald    
       

                        
 
Složení: Mica, Talc, Octyldodecanol, Caprylic/capric triglyceride, Aqua, Triisostearin, Phenoxyethanol, Sodium dehydroacetate, Tocopheryl acetate,Tin oxide, 
Caprylyl glycol, Polysorbate 20, Xanthan gum, Polysorbate 80, Ethylhexylglycerin, Silica, Sorbic acid. May contain: CI 77891, CI 77491, CI 77499, CI 77510, CI 
15850, CI 77492. 



7) 
 

 

PALETKA OČNÍCH STÍNŮ PALETTE OCCHI GLAM GLOW  
Mini paletka očních stínů Glam Glow v hnědých tónech je určena pro jednoduché, ale půvabné a přitažlivé 
líčení. Obsahuje tři saténové ultra pigmentované stíny a jeden tmavý matný stín. Dermatologicky testováno. 
Neobsahuje parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na zvířatech. 

E70133 
 
Složení: Mica, Talc, Synthetic fluorphlogopite, Octyldodecanol, Magnesium stearate, Caprylic/capric triglyceride, Octyldodecyl stearoyl stearate, 
Triisostearin, Silica, Phenoxyethanol, Caprylyl glycol, Aroma, Decylene glycol, Tocopheryl acetate, Olus oil, Hydrated silica, Camelina sativa seed oil, Tin oxide, 
Lauroyl lysine, Ethylhexylglycerin, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Citric acid.May contain: CI 77891, CI 77499, CI 77491, CI 77492, CI 16035, CI 
19140, CI 77007. 

 
 
 

 

PALETKA OČNÍCH STÍNŮ PALETTE OCCHI EXOTIC MOON 
Mini paletka očních stínů Exotic Moon obsahuje tři saténové ultra pigmentované odstíny a jeden tmavý 
matný odstín. Perfektní pro vytvoření jednoduchého, ale neočekávaně poutavého líčení. Dermatologicky 
testováno. Neobsahuje parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na zvířatech. 
 

E70134 
 
Složení: Mica, Talc, Synthetic fluorphlogopite, Octyldodecanol, Magnesium stearate, Caprylic/capric triglyceride, Octyldodecyl stearoyl stearate, 
Triisostearin, Silica, Phenoxyethanol, Caprylyl glycol, Aroma, Decylene glycol, Tocopheryl acetate, Olus oil, Hydrated silica, Camelina sativa seed oil, Tin oxide, 
Lauroyl lysine, Ethylhexylglycerin, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Citric acid.May contain: CI 77891, CI 77499, CI 77491, CI 77492, CI 16035, CI 
19140, CI 77007. 

 
 
 

 

PALETKA OČNÍCH STÍNŮ PALETTE OCCHI COSMIC  
Mini paletka saténových očních stínů Cosmic je složena z růžových a lila stínů pro sladké a romantické líčení, 
které rozzáří oči. Dermatologicky testováno. Neobsahuje parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský 
výrobek. Netestováno na zvířatech. 

E70135 
 
Složení: Mica, Talc, Synthetic fluorphlogopite, Octyldodecanol, Magnesium stearate, Caprylic/capric triglyceride, Octyldodecyl stearoyl stearate, 
Triisostearin, Silica, Phenoxyethanol, C aprylyl glycol, Aroma, Decylene glycol, Tocopheryl acetate, Olus oil, Hydrated silica, Camelina sativa seed oil, Tin 
oxide, Lauroyl lysine, Ethylhexylglycerin, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Citric acid.May contain: CI 77891, CI 77499, CI 77491, CI 77492, CI 16035, 
CI 19140, CI 77007. 
 

RTY 
 

 

Rtěnka Rossetto Extreme pro oslnivé rty 
Rtěnka Rossetto Extreme s vysokou koncentrací kvalitních pigmentů pro perfektní výsledky a smyslné rty již po 
první aplikaci. Rovnoměrně kryje, dokonale splyne s rty, které zachovává hebké, lesklé a výrazné. Rtěnka se lehce 
nanáší a dodává rtům neodolatelnost.  S obsahem přírodních vosků, které rty vyživují, chrání a dodávají jim 
neuvěřitelný komfort. V kombinaci s tužkou na rty je možné dosáhnout na excelentní a profesionální výsledky. 
Dermatologicky testováno. Neobsahuje parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na 
zvířatech. 

 

E05062 01 Viva Glam  E05066 05 Mangrove  E05070 09 Danger 

E05063 02 Betty Red  E05067 06 Dangerous  E05071 10 Red Rock 

E05064 03 Chili Mat  E05068 07 Hot Tahiti  E05072 11 Saigon Summer 

E05065 04 Digging It  E05069 08 Velvet Teddy  E05073 12 Instigator 
 

                                                       
        01      02       03       04                            05      06        07      08                         09      10      11       12 
 
Složení: Ricinus communis seed oil, Caprylic/caprictriglyceride, Methyl hydrogenated rosinate, Octyldodecanol, Rhus verniciflua peel cera, Helianthus annuus 
seed cera, Oryza sativa cera, Octyldodecyl stearoyl stearate, Copernicia cerifera cera, Rhus succedanea fruit cera, Trihydroxystearin, Polyethylene, Cetearyl 
alcohol, Helianthus annuus seed oil, Shorea robusta resin, Phenoxyethanol, Propylene glycol, Aroma, Silica dimethyl silylate, Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl 
hydroxyhydrocinnamate, Glyceryl oleate, Vitis vinifera seed oil, Decylene glycol, Argania spinosa kernel oil, Hydroxystearic/linolenic/oleic polyglycerides, 
Hydrated silica, Cocos nucifera oil, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Tocopheryl acetate. May contain: CI 77891, CI 77492, CI 77491, CI 77499 CI 15850, CI 
42090, CI 45410, CI 77510, CI 77007. 
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TEKUTÁ RTĚNKA PRO OSLNIVÉ RTY INFINITI BACI METAMORFOSI PERFECT LIPS  
Tekutá rtěnka Metamorfosi Perfect Lips s obsahem vysoce kvalitních a sytých pigmentů pro sametový efekt. Velmi 
lehce se nanáší a snadno přilne k rtům jako druhá kůže. Pro komfortní a extra smyslné výsledky. Výsledkem jsou 
zvýrazněné, plné a oslnivé rty. Díky vysoké koncentraci čistých a kvalitních pigmentů a pryskyřic garantuje jasný, 
intenzivní a dlouhotrvající make-up rtů. Rtěnka rychle schne, nerozpíjí se a vyniká vysokou krycí schopností. Velmi 
příjemně se nanáší a zachovává na rtech velmi příjemný pocit lehkosti a svěžesti. Dermatologicky testováno. 
Neobsahuje parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na zvířatech. 

 

E05050 10 Steel Kiss  E05052 30 Decorative 

E05051 20 Spice  E05053 40 Spite 
              

                                                      
               10        20                                 30         40  
 
Složení: Polybutene, Octyldodecanol, Prunus amygdalus dulcis oil, Glyceryl hydrogenated rosinate, Ozokerite, Polyethylene terephthalate, Silica dimethyl 
silylate, Calcium aluminum borosilicate, Silica, Ethylhexyl palmitate, Pentaerythrityl tetraisostearate, Mica, Phenoxyethanol, Propylene glycol, Argania 
spinosa kernel oil, Olea europaea fruit oil, Rosa moschata seed oil, Vitis vinifera seed oil, Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, Aroma, 
Decylene glycol, Epoxy resin coated aluminum powder, Isobutylphenoxy epoxy resin, Tin oxide. Può contenere: CI 77891, CI 77491, CI 77499, CI 42090, CI 
77492, CI 77000. 

 
 
 

 

TEKUTÁ RTĚNKA PRO NEODOLATELNÉ RTY INFINITI BACI  
Tekutá rtěnka Infiniti Baci s obsahem vysoce kvalitních a sytých pigmentů pro sametový efekt. Velmi lehce se nanáší 
a snadno přilne ke rtům jako druhá kůže. Pro komfortní a extra smyslné výsledky. Výsledkem jsou zvýrazněné, plné a 
neodolatelné rty. Díky vysoké koncentraci čistých a kvalitních pigmentů a pryskyřic garantuje jasný, intenzivní a 
dlouhotrvající make-up rtů. Rtěnka rychle schne, nerozpíjí se a vyniká vysokou krycí schopností. Velmi příjemně se 
nanáší a zachovává na rtech velmi příjemný pocit lehkosti a svěžesti. Dermatologicky testováno. Neobsahuje 
parabeny. Neobsahuje ropné deriváty, veganský výrobek. Netestováno na zvířatech. 

 

E05054 50 Coral  E05057 80 Pink Latte  E05060 110 Cherry 

 
 

 
 

 

 
E05055 60 Coral Red  E05058 90 Rose Wood  E05061 120 Black Berry 

 
 

 
 

 
E05056 70 Flame Red  E05059 100 Rouge    

 
 

 
   

 
Složení: Isododecane, Dimethicone, Trimethylsiloxysilicate, Stearalkonium hectorite, Silica, Rhus verniciflua peel cera, Mica, Polybutene, Olea europaea fruit 
oil, Vitis vinifera seed oil, Argania spinosa kernel oil , Rosa moschata seed oil Silica dimethyl silylate, Trihydroxystearin, Propylene carbonate, Caprylyl glycol, 
Aroma, Tocopheryl acetate,Tin oxide. May contain: CI 15850, CI 77891, CI 77491, CI 42090, CI 77492, CI 77499, CI 77510, CI 77007 
 

 
 

 

TUŽKA NA RTY MATITA LABBRA / ROSSA 
Tužka na rty Matita Labbra Rossa s matným finišem a s dlouhotrvajícím efektem pro snadné, přesné a rychlé 
zvýraznění rtů. Díky tužce na rty můžete dosáhnout na perfektní a bezchybný make-up rtů. Je ideálním 
pomocníkem jak pro konturování rtů, tak pro jejich optické zvětšení. Tužka na rty je nepostradatelným 
pomocníkem pro dosažení na smyslné a plné rty. Neobsahuje parabeny. Netestováno na zvířatech. 

  

E00010 010 Hnědá tmavá  E00013 013 Třešeň  E00017 017 Broskev 

E00012 012 Khaki  E00014 014 Pudr  E20028 Rosso červená 
 

                                                      
 
Složení: C10-18 TRIGLYCERIDES* COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX / COPERNICIA CERIFERA CERA CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE EUPHORBIA 
CERIFERA (CANDELILLA) WAX / EUPHORBIA CERIFERA CERA MICROCRYSTALLINE WAX / CERA MICROCRISTALLINA MICA RED 7 LAKE (CI 15850) SORBITAN 
PALMITATE POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE RED 6 (CI 15850) YELLOW 5 LAKE (CI 19140) STEARYL HEPTANOATE OCTYLDODECANOL SIMMONDSIA 
CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL HYDROGENATED CASTOR OIL BEESWAX / CERA ALBA STEARYL CAPRYLATE YELLOW 6 LAKE (CI 15985) GLYCINE SOJA 
(SOYBEAN) OIL STEARALKONIUM HECTORITE TOCOPHERYL ACETATE LECITHIN PROPYLENE CARBONATE DISODIUM EDTA TOCOPHEROL ASCORBYL 
PALMITATE ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT *Previous INCI Names HYDROGENATED PALM KERNEL GLYCERIDES (75%) and HYDROGENATED PALM 
GLYCERIDES (25%) has been updated to C10-18 TRIGLYCERIDES (100%) in May 2015 

 


